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Zápis č. 31
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 25.04.2013 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing.
Moučka P., Brunnerová A., . Popela P.
Omluven: Vobrová D.
Rezignoval: MVDr. Němec V., dne 25.04.2013
Program:
l. Výběr zhotovitele akce „Úprava vozidla Š 706 CAS 25, včetně instalace zařízení
pro rychlý zásah“
2. Návrh spoluúčasti na úhradě nákladů poskytované sociální služby – Domov
seniorů Budíškovice
3. Žádost o příspěvek k zajištění oslav Dne země – ZŠ SNW Kunžak
4. Rozpočtová opatření vlastní
5. Prodej pozemku 1264/4 u čp. 66 Mosty
6. Odstoupení od koupě obecního pozemku 4756/3 v k.ú. Kunžak
7. Žádost o koupi části pozemku st. 338 v k.ú. Kunžak
8. Pojízdná prodejna Valtínov
9. Stanovení prodejní ceny nepotřebného materiálu z obložení stěn – kinosál
10. Úprava hodin pro veřejnost České pošty Kunžak
11. Nabídka umístění kontejneru na použité oděvy, obuv a hračky
12. Přezkoumání hospodaření obce Kunžak za rok 2012
13. Dotace, granty
14. Plnění usnesení zastupitelstva leden-březen 2013
15. Žádost o grant TRW Dačice – ZŠ SNW Kunžak
16. Různé
a) Poděkování Sdružení Linka bezpečí
b) Oprava MK 8c Malé Podolí, Kunžak
c) Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby - darování pozemku
d) Nájemní smlouva - Jiří Jura s.r.o. – informace
e) Odkup dřevostavby pro MŠ Kunžak
f) Rezignace člena zastupitelstva MVDr. Víta Němce – informace
g) Kontrola ministerstva vnitra k výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
obce - informace
17. Diskuze
18. Závěr
Král P. navrhuje doplnit program různé o bod dětské hřiště a překážka na cestě do Struh. Ing.
Moučka P. navrhuje doplnit program o bod změna č. 3 ÚP Kunžak.
Zastupitelstvo navržený program jednání včetně doplnění schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Kálal R., Brunnerová A.
Ověřovatelé zápisu 30. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 13.03.2013 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
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K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Úprava vozidla Š 706 CAS 25, včetně instalace
zařízení pro rychlý zásah“ dne 08. 04. 2013 v 16.15 hodin
Komise:
Kálal Robert – předseda /losem/
Dvořák Jiří, Kudrna Josef
Obeslány byly tyto firmy:
- Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031,289 11 Pečky
- Hateco s.r.o., JANA ADAMOVIČOVÁ – STANISLAV ADAMOVIČ, Opravy,
rekonstrukce a výroba hasící techniky a příslušenství, Tř. 5. Května 183, 289 11 Pečky
- Továrna hasicí techniky, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031,289 11 Pečky
-Hateco s.r.o., JANA ADAMOVIČOVÁ – STANISLAV ADAMOVIČ, Opravy,
rekonstrukce a výroba hasící techniky a příslušenství, Tř. 5. Května 183, 289 11 Pečky
Další nabídky nebyly doručeny.
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 16.20 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1.
2.

Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031,289 11 Pečky
Podmínky zadání splněny
Hateco s.r.o., JANA ADAMOVIČOVÁ – STANISLAV ADAMOVIČ, Opravy,
rekonstrukce a výroba hasící techniky a příslušenství, Tř. 5. Května 183, 289 11 Pečky
Podmínky zadání splněny

Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Úprava vozidla Š 706 CAS
25, včetně instalace zařízení pro rychlý zásah“ pořadí firem takto:
1. Hateco s.r.o., JANA ADAMOVIČOVÁ – STANISLAV ADAMOVIČ, Opravy,
rekonstrukce a výroba hasící techniky a příslušenství, Tř. 5. Května 183, 289 11 Pečky
nabídnutá cena: 149 900,-- Kč bez DPH
181 379,-- Kč včetně DPH
2. Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031,289 11 Pečky
nabídnutá cena: 151 891,73 bez DPH
183 789,-- Kč včetně DPH
Jednání komise bylo ukončeno dne 08.04.2013 v 16.55 hodin.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Úprava vozidla Š 706 CAS 25,
včetně instalace zařízení pro rychlý zásah“ byla vybrána firma. Hateco s.r.o., JANA
ADAMOVIČOVÁ – STANISLAV ADAMOVIČ, Opravy, rekonstrukce a výroba hasící
techniky a příslušenství, Tř. 5. Května 183, 289 11 Pečky za nabídnutou cenu:181 379,-- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Pan Ladislav Tomi, Kunžak, Střížovická 213, je v evidenci žadatelů o umístění do Domova
seniorů Budíškovice. DS Budíškovice žádá obec Kunžak o spoluúčast, v případě budoucího
přijetí pana L. Tomiho do DS Budíškovice, na úhradě pobytu a stravy. Pan L. Tomi nemá
dostatečný příjem na úhradu pobytu v plné výši. Ze sociálního šetření vyplývá, že pan Tomi
nemá žádné příbuzné a proto je o spoluúčast na úhradě žádána obec kde má trvalé bydliště.
Měsíční nedoplatek na úhradu za ubytování a stravu by v případě pana Tomiho činil celkem
2 531,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením smlouvy s DS Budíškovice o spoluúčasti
na úhradě za ubytování a stravu v DS Budíškovice pro pana L. Tomiho, Kunžak, Střížovická
213. Obec Kunžak bude přispívat částkou 1 000,-- Kč měsíčně. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31.12.2014. Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Základní škola SNW žádá Obec Kunžak o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,-Kč na placení aktivit k zajištění oslav Dne země konaných 23.04.2013. Příspěvek použijí na
zaplacení dopravy autobusy pro druhý stupeň na exkurzi do Prahy na výstavu „Vikýře –
PLEY “ konanou v rámci cyklu interaktivních výstav Orbis pictus. Dále pro první stupeň
exkurzi do Písku na interaktivní výstavu „Cesta do neznáma“ na téma cesty Odyssea.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,-- Kč
Základní škole SNW Kunžak k zajištění oslav Dne země konaných 23.04.2013. Příspěvek
použijí na zaplacení dopravy autobusy pro druhý stupeň na exkurzi do Prahy na výstavu
„Vikýře - PLEY“ konanou v rámci cyklu interaktivních výstav Orbis pictus. Dále pro první
stupeň exkurzi do Písku na interaktivní výstavu „Cesta do neznáma“ na téma cesty Odyssea.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření vlastní č.6/2013 a č.7/2013, která
jsou mimo pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
V případě rozpočtového opatření vlastního č.6/2013 se jedná o daň z příjmů
právnických osob za Obec Kunžak za rok 2012 a to zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů ve výši
237 890,-- Kč.
V případě rozpočtového opatření vlastního č. 7/2013 se jedná o zvýšení výdajů
rozpočtu, které nebyly rozpočtovány a to ve výši 76 119,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 6/2013 a č. 7/2013.
Schválená rozpočtová opatření č. 6/2013 a č. 7/2013 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 5:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce oznámení záměru prodeje pozemku ozn. v GP č.
372-190/2012 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek,J.Hradec jako parcela 1264/4 ost.pl.jiná
plocha o výměře 199 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty u domu čp. 66. Během zveřejnění záměru
prodeje neobdržela žádnou připomínku. Jedinými žadateli jsou manželé Milan a Marta
Hájkovi,Kunžak,část Mosty 66.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu
s manžely Milanem a Martou Hájkovými, Kunžak, část Mosty 66 na prodej obecního
pozemku ozn. v GP č. 372-190/2012 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, J.Hradec jako
parcela 1264/4 ost.pl.jiná plocha o výměře 199 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty za kupní cenu
Kč 30,--/m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku u domu čp. 66 v Mostech.
Vklad do katastru a cenový odhad uhradí kupující. Podle cenového odhadu ,který
zahrnuje i trvalé porosty, činí kupní cena Kč 58,40/m2.
Odůvodnění odchylky od odhadní ceny: Zastupitelstvo Obce Kunžak stanovilo kupní cenu na
Kč 30,--/m2 stejně, jako v ostatních případech prodeje zahrad u domů v místních částech obce.
Vzhledem k tomu, že porosty nejsou v majetku Obce Kunžak, není jejich cena obsažena
v kupní ceně.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději
v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Obec Kunžak připravila podle usnesení č. 27 ze zasedání zastupitelstva Obce Kunžak ze dne
18.12.2012 kupní smlouvu na převod pozemku 4756/3 v obci a k.ú. Kunžak. Lhůta 3 měsíců
na uzavření smlouvy skončila dne 18.03.2013. Kupující firma Jan Kneissl s.r.o., Hodětín 14,
oznámila 11.04.2013, že z finančních důvodů pozemek nemůže nyní koupit.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí sdělení firmy Jan Kneissl, s.r.o. Hodětín 14, že
z finančních důvodů nemůže koupit obecní pozemek 4756/3 v obci a k.ú. Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak zastavila řízení ve věci
převodu obecního pozemku 4756/3 v obci a k.ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém zasedání 14.02.2013 rozhodlo o odložení
projednání žádosti o koupi části pozemku st.338 v k.ú. Kunžak a jejím rozsahu
až do doby provedení demolice nejstarší části domu čp. 170 na stp.338 v Kunžaku.
Protože se v současné době dokončuje demolice nejstarší části domu čp. 170
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na stp. 338 v Kunžaku, která je v územním plánu označena jako Ov – občanská vybavenost, a
je k dispozici návrh geometrického plánu, je možné žádost projednat.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části stp.338 v obci a
k.ú. Kunžak, ozn. v návrhu geometrického plánu Geodetické kanceláře Hoška- Komárek,
J.Hradec č. 1035-88/2013 jako parcela 4925 ost.pl.jiná plocha o výměře 80 m2 v obci a k.ú.
Kunžak, za kupní cenu Kč 70,--/m2 na stavbu garáže.
Vklad do katastru a geometrický plán hradí kupující. Protože kupní cena přesáhne částku Kč
5000,-- zajistí Obec Kunžak cenový odhad převáděného pozemku. Tento cenový odhad hradí
kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději
v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Dne 06.02.2013 obdržela Obec Kunžak sdělení, J. Nipla, že k 31.12.2012 ukončil
zásobování Mostů a Valtínova pojízdnou prodejnou. Starosta jednal s panem B.Pidrmanem
který pro Obec Kunžak zajišťuje zásobování pojízdnou prodejnou na Zvůli, Lánech a
v Mostech o rozšíření této služby pro Valtínov.
Pan Piderman přislíbil, že od 01.dubna 2013 bude s pojízdnou prodejnou zajíždět i do
Valtínova. Starosta navrhuje zvýšit panu Pidrmanovi , Chvalkovice 27, 378 81 Slavonice
příspěvek na provoz pojízdné prodejny z dosavadních Kč 500,-- na Kč 1000,-- měsíčně
s platností od 01. dubna 2013.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s navýšením příspěvku panu B. Pidrmanovi,
Chvalkovice 27, 3788 1 Slavonice na provozování pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli,
Mostech a Valtínově s platností od 1.4.2013 z dosavadních Kč 500,-- na Kč 1000,-- měsíčně .
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Aby bylo možné vypracovat studii využití bývalého kinosálu na obecní knihovnu, bylo nutné
odstranit podhledové konstrukce a obklady stěn. Obec tak má k dispozici nepotřebný materiál,
který je možné nabídnou k odprodeji občanům. Jedná se o tento materiál:
- podýhované dřevotřískové desky
90 x 60
150x 60
- pazdeřové desky
bm
- desky koženka
120 x 60
- desky sololit děrovaný
120 x 60
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Zastupitelstvo Obce Kunžak stanovuje cenu nepotřebného materiálu z bývalého kinosálu
takto:
podýhované dřevotřískové desky
90 x 60
Kč 15/kus
150x 60
Kč 30/kus
- pazdeřové desky
bm
Kč 4/bm
- desky koženka
120 x 60
Kč 15/kus
- desky sololit děrovaný
120 x 60
Kč 5/kus
Prodej bude uskutečněn dne 03.05. 2013 od 15. 00 – 16.00 hod. v budově bývalého kina.
Prodejní komise: J. Čapek, P. Král, Mgr. E. Krafková.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 29. zasedání dne 14.02.2013 mimo jiné pověřilo
starostu, aby reagoval na dopis České pošty ve věci hodin pro veřejnost na poště v Kunžaku.
Starosta dopisem ze dne 18. 02. 2013 požadoval úpravu hodin pro veřejnost ve středu
odpoledne od 14 do 17 hodin. Dne 13. 03 2013 obdrželo obec dopis od České pošty ve kterém
Ing. Z. Hovorka ředitel regionu Jižní čechy sděluje, že fond pracovní doby zaměstnanců pošty
Kunžak a nutnost dodržování zákoníku práce neumožňují rozšířit stávající počet hodin pro
obsluhu veřejnosti. Co však lze řešit, je případný posun otevírací doby na časové ose, tj.
posunout začátek otevírací doby a návaznosti i otevírací doby jedním či druhým směrem.
Dále je v dopise zmiňován stále se opakující požadavek České pošty na zrušení sobotní
otevírací doby na poště v Kunžaku a tyto dvě hodiny ze soboty přidat v průběhu pracovního
týdne.
Zastupitelstvo obce Kunžak trvá na usnesení č. 29 ze dne 14. 02. 2013 ve kterém požaduje
upravit pracovní dobu pro veřejnost České pošty v Kunžaku ve středu od 14.00 do 17.00 hod.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Firma REVENGE, a.s., Praha nabízí umístění kontejneru na použité oděvy, obuv a hračky.
Pořízení kontejneru, následný servis spojený s vyprazdňováním úklidem a odvozem
sesbíraného materiálu zajišťuje společnost na svoje náklady. Města a obce zapojená do tohoto
programu nemají s jeho realizací absolutně žádné náklady. Počínaje rokem 2013 města a obce
navíc získají od společnosti REVENGE, a.s., finanční příspěvek za každý efektivně umístěný
kontejner. A to za rok trvání smlouvy v rozsahu 1000, -- až 1 500,-- Kč za kontejner.
Obec Kunžak do současné doby organizuje sbírky ošacení, obuvi a hraček pro
charitativní organizaci Diakonie Broumov.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s umístěním kontejneru na použité oděvy, obuv a
hračky v obci Kunžak pro firmu REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/IIII, 150 00 Praha 5
– Stodůlky.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 12:
Dne 09.04. 2013 proběhlo na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí konečné přezkoumání
hospodaření obce Kunžak za rok 2012. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o průběhu konečného přezkoumání
hospodaření obce Kunžak za rok 2012.
K bodu 13:
Obec Kunžak obdržela investiční příspěvek ve výši 157 000,-- Kč od Jihočeského kraje na
realizaci investičního projektu „Pořízení – vestavba CAS 25 Š 706“ pro podporu
akceschopnosti jednotky SDH obce Kunžak, kategorie JPO III. Dále obec Kunžak obdržela
neinvestiční příspěvek ve výši 21 500, -- Kč od Jihočeského kraje na realizaci projektu „
Úhrada výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod, podíl na financování
akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky jednotky SDH obce Kunžak, kategorie
JPO III/1“
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o obdržených příspěvcích od
Jihočeského kraje na podporu jednotky SDH obce Kunžak, JPO III.
K bodu 14:
- byl poskytnut peněžní dar ve výši 2 000,- Kč Občanskému sdružení Babybox pro odložené
děti – STATIM, Praha 10
- byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč Centru pro zdravotně postižené
Jihočeského kraje o.s., Jindřichův Hradec
- byla uzavřena směnná smlouva na směnu obecního pozemku 1260/4 ost.pl.jiná pl. o výměře
136 m2 za parcelu 293/4 ost.pl.ost.komunikace o výměře 45 m2 a za parcelu 301/12
ost.pl.ost.komunikace o výměře 48 m2 v k.ú. Mosty, část Mosty k majetkoprávnímu
vypořádání pozemku u domu čp. 2 v Mostech a pozemků dotčených „Rekonstrukcí místní
komunikace v Mostech“
- byla uzavřena směnná smlouva na směnu obecního pozemku 1260/3 ost.pl.jiná pl. o výměře
91 m2 za parcelu 15/4 ost.pl.ost. komunikace o výměře 133 m2 a za parcelu 15/3
ost.pl.ost.komunikace o výměře 77 m2 v k.ú. Mosty, část Mosty k majetkoprávnímu
vypořádání pozemku u domu čp. 3 v Mostech a pozemků dotčených „Rekonstrukcí místní
komunikace v Mostech
- byla uzavřena kupní smlouva na koupi pozemku st. 230 o výměře 150 m2 zast.pl.v k.ú.
Mosty, část Mosty, pod obecním vodojemem. Po vkladu do katastru bude pozemek předán
do užívání provozovateli vodohospodářského majetku Obce Kunžak , společnosti Čevak, a.s
- byla uzavřena kupní smlouva na prodej obecního pozemku 651/2 ost.pl.jiná pl. o výměře
32 m2 v obci Kunžak, část Zvůle, k.ú. Mosty pro majetkoprávní vypořádání oploceného
pozemku u rekreační chaty číslo 52 na Zvůli.
- byla uzavřena kupní smlouva na prodej obecního pozemku 651/9 ost.pl. jiná pl. o výměře
39 m2 v obci Kunžak, část Zvůle, k.ú. Mosty pro majetkoprávní vypořádání oploceného
pozemku u rekreační chaty číslo 53 na Zvůli
- byla uzavřena směnná smlouva na směnu obecního pozemku označeného 4747/3
ost.pl.ost.kom. o výměře 45 m2 u domu čp. 228 v Kunžaku , k.ú.Kunžak, za parcelu PK
zjednodušené evidence PK 4251 o výměře 509 m2 v k.ú. Kunžak pro ukládání inertního
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materiálu
- je objednán odhad ceny „ Dílčí dešťové kanalizace v obci Kunžak, část Mosty“ aby tuto
kanalizaci bylo možno zavést jako majetek do účetní evidence Obce Kunžak
- byla podána žádost o dotaci na akci „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve
veřejném vodovodu obce Suchdol u Kunžaku“
- cestou mimořádného opravného prostředku učinila Obec Kunžak podání na Krajský úřad
Jihočeského kraje označené jako podnět účastníka Obce Kunžak k provedení přezkumného
řízení ve věci OREG 31288/2012/pevi (stavba seníku v k.ú. Mosty, část Zvůle)
- historická stříkačka byla darovací smlouvou převedena do majetku SDH Valtínov za
podmínky, že obec bude mít předkupní právo za cenu vedenou v majetku obce tj. 1,- Kč
- obecní pozemky zapsané na LV 10 001 jako KN o výměře 291 469 m2 a parcely
zjednodušené evidence PK o výměře 115 729 m2 v k.ú. Mosty byly začleněny do
honebního společenstva Mosty. Honitba Mosty byla pronajata na období od 01.04.2013 do
31.03.2023 mysliveckému sdružení „Varta Mosty o.s.“
- obecní pozemky zapsané na LV 10 001 o výměře 82 249 m2 v k.ú. Valtínov byly
začleněny do honebního společenstva Valtínov . Honitba Valtínov byla pronajata na období
od 01.04.2013 do 31.03.2023 mysliveckému sdružení Valtínov „Strouha“
- na akci „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce
Suchdol u Kunžaku “ byla vybrána firma Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.Píšovy 820,
537 01 Chrudim, za nabídnutou cenu 1 123 551,-- Kč bez DPH.
- byl poskytnut příspěvek ve výši 5 000,--Kč Českému svazu žen na pořádání dětského
karnevalu dne 02.03.2013 v sále ZD Kunžak.
- byla provedena demolice části čp. 170 v Kunžaku . Po přeložení rozvodné skříně bude
demolice dokončena a proplacena hasičským sborům.
- kupní smlouva na prodej obecního pozemku 33/28 travní porost o výměře 427 m2 v obci
Kunžak, k.ú. Valtínov pro majetkoprávní vypořádání pozemku u domu čp. 46 ve Valtínově
byla zaslána kupující straně
- byla podepsána smlouva o dílo na akci „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve
veřejném vodovodu obce Suchdol u Kunžaku “ s firmou Vodní zdroje Ekomonitor, spol.
s r.o.Píšovy 820, 537 01 Chrudim.
- byla podepsána smlouva na akci „B.j.5PB –VB Kunžak čp. 170 - 2. etapa“ s firmou
STAVING, Studená spol. s r.o. , Jiráskova 69 za nabídnutou cenu 3,908.248,75 Kč bez
DPH
- byla podepsána smlouva na akci „Oprava povrchu komunikace Kunžak – Malé Podolí“ s
firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice za nabídnutou
cenu: 311 456,53 Kč včetně DPH
- byla podána žádost o dotaci z GP Jihočeského kraje „ Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury“ na akci „ Obnova vodovodu Malé Podolí, Kunžak“
- byla uzavřena kupní smlouva na prodej obecního pozemku parcela 51/14 ost.pl.jiná pl. o
výměře 48 m2 v obci Kunžak, k.ú. pro majetkoprávní vypořádání pozemku u domu čp. 37
v Mostech
- byla uzavřena kupní smlouva na prodej obecního pozemku parcela 51/13 ost.pl.jiná pl. o
výměře 349 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty pro majetkoprávní vypořádání pozemků u domů
čp. 18 a čp. 34 v Mostech
- byla uzavřena směnnou smlouva na směnu obecního pozemku 1269/5 ost.pl. jiná pl. o
výměře 372 m2 za pozemek 678/3 ost.pl.ost. komunikace o výměře 481 m2 v obci Kunžak,
k.ú. Mosty ,část Zvůle pro majetkoprávní vypořádání „Rekonstrukce místní komunikace
Mosty-Zvůle“
- byla uzavřena smlouva č.014130002897/001 o zřízení věcného břemena na pozemcích
číslo 4749, 8/12 a 7 v obci a k.ú. Kunžak na akci „Kunžak-VN-ÚV TS Jednota“
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s oprávněnou E.ON Distribuce a.s. IČ 280 85 400, České Budějovice, F.A.Gerstnera
2151/6, za jednorázovou úplatu Kč 500,-- bez DPH na dobu neurčitou
- byly prodány trámy z demolice části budovy čp. 170 za cenu 66.550,- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o plnění usnesení zastupitelstva obce
leden – březen 2013.
K bodu 15:
ZŠ SNW Kunžak podá žádost do grantového programu TRW – DAS a.s. Dačice na projekt
Podpora rozvoje florbalu v Kunžaku - zakoupení certifikovaných mantinelů.
Předpokládaná cena 125 000,-- Kč. Z toho 80% , tj. 100 000,--Kč by bylo v případě získání
příspěvku hrazeno z grantu a 20 %, tj. 25 000,-- Kč by byla spoluúčast žadatele.
ZŠ SNW Kunžak žádá Obec Kunžak v případě získání grantu o dofinancování 20 %
spoluúčasti z rozpočtu Obce Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, že pokud ZŠ SNW Kunžak získá příspěvek
z grantového programu TRW-DAS a.s. Dačice na zakoupení certifikovaných mantinelů na
florbal, bude 20 % spoluúčast dofinancována z rozpočtu Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16: různé
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s poděkováním Sdružení linky bezpečí za poskytnutý
finanční příspěvek .
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí poděkování Sdružení linky bezpečí za poskytnutý
finanční příspěvek .
b) Oprava MK 8c Malé Podolí asfaltobetonem bude vzhledem k nepříznivým dubnovým
klimatickým podmínkám zrealizována v měsíci květnu 2013. Starosta navrhuje, aby současně
s touto akcí byla provedena oprava navazující části této komunikace v délce cca 110 m
asfaltovým recyklátem. Předpokládaná cena 45 000,-- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na části místní komunikace 8c byla provedena
oprava povrchu asfaltovým recyklátem a pověřuje starostu zajištěním provedení této akce.
Hlasování: jednohlasně
c) Jihočeský kraj hodlá v obci Kunžak vybudovat výjezdovou základnu zdravotnické
záchranné služby. K umístění této základny je vytipována část pozemku parcela číslo
2981/71 v obci a k.ú.Kunžak označená v návrhu geometrického plánu č. 1040-220/2013 firmy
Gefos a.s. České Budějovice jako parcela číslo 2981/151 travní porost o výměře 401 m2
v obci a k.ú.Kunžak. Obec Kunžak by tento pozemek číslo 2981/151 darovala Jihočeskému
kraji, IC: 70890650, DIC:CZ70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/II, České
Budějovice. Geometrický plán na oddělení pozemku a náklady spojené s vkladem do katastru
zajistí a uhradí Jihočeský kraj.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru darování
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pozemku parcela číslo 2981/151 travní porost o výměře 401 m2 v obci a k.ú.Kunžak
Jihočeskému kraji, IC: 70890650, DIC:CZ70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/II,
České Budějovice. na vybudování výjezdové základny zdravotnické záchranné služby.
Geometrický plán na oddělení pozemku a náklady spojené s vkladem do katastru zajistí a
uhradí Jihočeský kraj.
Hlasování: jednohlasně
d) Firma Jiří Jura s.r.o., Hůrky má od roku 2007 od obce pronajaty k zemědělské výrobě
pozemky v k.ú. Kaproun o celkové výměře 116 052 m2. Nájemné činí 1 161 Kč za rok,
smlouva je uzavřena do 30.12. 2013.
Firma Jiří Jura s.r.o. Hůrky, žádá (v souvislosti s agrotechnickými lhůtami a osevním plánem)
předem o stanovisko zda může očekávat uzavření nové nájemní smlouvy.
Uzavírání nájemních smluv je v souladu se zákonem o obcích v kompetenci starosty obce.
Starosta hodlá s firmou Jiří Jura s.r.o., Hůrky uzavřít novou nájemní smlouvu od 31.12.2013
do 31.12. 2018, za cenu 1 000,-- Kč/ ha a rok.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o tom, že starosta hodlá uzavřít
nájemní smlouvu na dobu od 31.12. 2013 do 31.12.2018 mezi Obcí Kunžak a firmou Jiří Jura
s.r.o., Hůrky na pozemky k zemědělské výrobě v k.ú. Kaproun o celkové výměře 116 052 m2
za cenu 1 000,--Kč/ha za rok.
e) Obec Kunžak použije dřevostavbu rušeného zahradního domku, kterou obci nabídl pan
Rudolf Hanzalík pro vybudování stání malotraktoru v areálu zahrady MŠ Kunžak. Starosta
doporučuje odkoupit tuto dřevostavbu od pana R.Hanzalíka za cenu 1000 až 1500,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby za dřevostavbu zahradního domku, která bude
použita pro stání malotraktoru v areálu MŠ Kunžak, byla panu Rudolfu Hanzalíkovi
proplacena částka 1500,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
f) Dne 25.04. 2013 doručil MVDr. Vít Němec na OÚ Kunžak rezignaci na funkci člena
Zastupitelstva obce Kunžak. V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., nastupuje za člena tohoto
zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45. odst. 5, a
to dnem následujícím po dni kdy došlo k zániku mandátu.
Takto nastoupenému členu zastupitelstva předá Zastupitelstvo obce do 15. dnů poté co se
mandát uprázdní osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a kterým dnem se jím
stal. Není – li náhradník zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o rezignaci MVDr. Víta Němce na
funkci člena Zastupitelstva obce Kunžak k 25.04.2013.
g) Dne 25.04.2013 provedl odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra
kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Kunžak.
Po obdržení zprávy bude tato projednána v Zastupitelstvu obce Kunžak
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o provedené kontrole ministerstva
vnitra k výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Kunžak.
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h) Pan Král upozornil, že by bylo potřeba vyměnit a případně odstranit palisády na hřišti u
dětského zdravotního střediska.
Pan Král dále upozornil na to, že překážka u cesty do „Struh“ není stále odstraněna.
Zastupitelstvo obce Kunžak ukládá starostovi, aby zajistil výměnu, případně odstranění
palisád na hřišti u dětského zdravotního střediska a dále jednal o odstranění překážky u
účelové cesty do „Struh“
Hlasování: jednohlasně
ch) Ing. P. Moučka má výhradu k tomu, že v návrhu změny č.3 ÚP Kunžak je zahrnut
koridor vysokotlakého plynu. Ing. P. Moučka požaduje, aby tato výhrada byla předána
zpracovateli ÚP Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby předal výhradu Ing. P. Moučky k tomu, že
v návrhu změny č.3 ÚP Kunžak je zahrnut koridor vysokotlakého plynu zpracovateli změny
ÚP č. 3 Kunžak.
Hlasování: jednohlasně

Usnesení č. 31
Zastupitelstva Obce Kunžak dne 25. 04. 2013
Zastupitelstvo Obce Kunžak
Schvaluje:
- rozpočtové opatření vlastní č. 6/2013 a č. 7/2013. Schválená rozpočtová opatření č. 6/2013 a
č. 7/2013 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
S t a n o v u j e:
- cenu nepotřebného materiálu z bývalého kinosálu takto:
podýhované dřevotřískové desky
90 x 60
150x 60
- pazdeřové desky
bm
- desky koženka
120 x 60
- desky sololit děrovaný
120 x 60

Kč 15/kus
Kč 30/kus
Kč 4/bm
Kč 15/kus
Kč 5/kus

Souhlasí:
- aby na akci „Úprava vozidla Š 706 CAS 25, včetně instalace zařízení pro rychlý zásah“ byla
vybrána firma. Hateco s.r.o., JANA ADAMOVIČOVÁ – STANISLAV ADAMOVIČ,
Opravy, rekonstrukce a výroba hasící techniky a příslušenství, Tř. 5. Května 183, 289 11
Pečky za nabídnutou cenu:181 379,-- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
- s uzavřením smlouvy s DS Budíškovice o spoluúčasti na úhradě za ubytování a stravu v DS
Budíškovice pro pana L. Tomiho, Kunžak, Střížovická 213. Obec Kunžak bude přispívat
částkou 1 000,-- Kč měsíčně. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,-- Kč Základní škole SNW Kunžak k
zajištění oslav Dne země konaných 23.04.2013. Příspěvek použijí na zaplacení dopravy
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autobusy pro druhý stupeň na exkurzi do Prahy na výstavu „Vikýře - PLEY“ konanou
v rámci cyklu interaktivních výstav Orbis pictus. Dále pro první stupeň exkurzi do Písku na
interaktivní výstavu „ Cesta do neznáma“ na téma cesty Odyssea.
- aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s manžely Milanem a Martou Hájkovými,
Kunžak, část Mosty 66 na prodej obecního pozemku ozn. v GP č. 372-190/2012 Geodetické
kanceláře Hoška-Komárek, J.Hradec jako parcela 1264/4 ost.pl.jiná plocha o výměře 199
m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty za kupní cenu Kč 30,--/m2 pro majetkoprávní vypořádání
pozemku u domu čp. 66 v Mostech. Vklad do katastru a cenový odhad uhradí kupující.
Podle cenového odhadu , který zahrnuje i trvalé porosty, činí kupní cena Kč 58,40/m2.
Odůvodnění odchylky od odhadní ceny: Zastupitelstvo Obce Kunžak stanovilo kupní cenu
na Kč 30,--/m2 stejně, jako v ostatních případech prodeje zahrad u domů v místních částech
obce. Vzhledem k tomu, že porosty nejsou v majetku Obce Kunžak, není jejich cena
obsažena v kupní ceně. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí
o prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo
nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- aby Obec Kunžak zastavila řízení ve věci převodu obecního pozemku 4756/3 v obci a k.ú.
Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje části stp.338 v obci a k.ú. Kunžak, ozn. v návrhu
geometrického plánu Geodetické kanceláře Hoška- Komárek, J.Hradec č. 1035-88/2013 jako
parcela 4925 ost.pl.jiná plocha o výměře 80 m2 v obci a k.ú. Kunžak, za kupní cenu Kč 70,-/ m2 na stavbu garáže. Vklad do katastru a geometrický plán hradí kupující. Protože kupní
cena přesáhne částku Kč 5 000,-- zajistí Obec Kunžak cenový odhad převáděného pozemku.
Tento cenový odhad hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců
od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související
budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena
v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva
Obce Kunžak.
- s navýšením příspěvku panu B. Pidrmanovi, Chvalkovice 27, 378 81 Slavonice na
provozování pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli, Mostech a Valtínově s platností od
1.4.2013 z dosavadních Kč 500,-- na Kč 1000,-- měsíčně .
- že pokud ZŠ SNW Kunžak získá příspěvek z grantového programu TRW-DAS a.s. Dačice
na zakoupení certifikovaných mantinelů na florbal, bude 20 % spoluúčast dofinancována
z rozpočtu Obce Kunžak.
- aby na části místní komunikace 8c byla provedena oprava povrchu asfaltovým recyklátem a
pověřuje starostu zajištěním provedení této akce.
- se zveřejněním záměru darování pozemku parcela číslo 2981/151 travní porost o výměře
401 m2 v obci a k.ú.Kunžak Jihočeskému kraji, IC: 70890650, DIC:CZ70890650, se sídlem
U Zimního stadionu 1952/II, České Budějovice. na vybudování výjezdové základny
zdravotnické záchranné služby. Geometrický plán na oddělení pozemku a náklady spojené
s vkladem do katastru zajistí a uhradí Jihočeský kraj.
- aby za dřevostavbu zahradního domku, která bude použita pro stání malotraktoru v areálu
MŠ Kunžak, byla panu Rudolfu Hanzalíkovi proplacena částka 1500,-- Kč
N e s o u h l a s í:
- s umístěním kontejneru na použité oděvy, obuv a hračky v obci Kunžak pro firmu
REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/IIII, 150 00 Praha 5 – Stodůlky.
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T r v á:
- na usnesení č. 29 ze dne 14. 02. 2013 ve kterém požaduje upravit pracovní dobu pro
veřejnost České pošty v Kunžaku ve středu od 14.00 do 17.00 hod.
Ukládá:
- starostovi, aby zajistil výměnu, případně odstranění palisád na hřišti u dětského zdravotního
střediska a dále jednal o odstranění překážky u účelové cesty do „Struh“
Pověřuje:
- starostu podpisem smlouvy s DS Budíškovice o spoluúčasti na úhradě za ubytování a stravu
v DS Budíškovice pro pana L. Tomiho, Střížovická 213, Kunžak.
- starostu, aby předal výhradu Ing. P. Moučky k tomu, že v návrhu změny č.3 ÚP Kunžak je
zahrnut koridor vysokotlakého plynu zpracovateli změny ÚP č. 3 Kunžak.
B e r e n a v ě d o m í:
- sdělení firmy Jan Kneissl, s.r.o. Hodětín 14, že z finančních důvodů nemůže koupit obecní
pozemek 4756/3 v obci a k.ú. Kunžak.
- informaci o průběhu konečného přezkoumání hospodaření obce Kunžak za rok 2012.
- informaci o obdržených příspěvcích od Jihočeského kraje na podporu jednotky SDH obce
Kunžak, JPO III.
- informaci o plnění usnesení zastupitelstva obce leden – březen 2013
- poděkování Sdružení linky bezpečí za poskytnutý finanční příspěvek
- informaci o tom, že starosta hodlá uzavřít nájemní smlouvu na dobu od 31.12. 2013 do
31.12.2018 mezi Obcí Kunžak a firmou Jiří Jura s.r.o., Hůrky na pozemky k zemědělské
výrobě v k.ú. Kaproun o celkové výměře 116 052 m2 za cenu 1 000,--Kč/ha za rok.
- informaci o rezignaci MVDr. Víta Němce na funkci člena Zastupitelstva obce Kunžak
k 25.04.2013.
- informaci o provedené kontrole ministerstva vnitra k výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům obce Kunžak.
Ověřovatelé:
Kálal Robert

Brunnerová Alena

Čapek Jaroslav
starosta obce

Schůze skončila v 19.00 hodin
Zapsala: Šteflová

