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Zápis č. 39
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 21. 11. 2013 v 18.30 hodin
Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Kudrna J., Ing. Moučka,
Procházková J., Rozporka L., Vobrová D.
Omluven: Král P., Ing. Popela P.
Přizvána: Danielová J.
Veřejnost: viz. Prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Místní poplatek za odpady na rok 2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013
Rozpočtové provizorium
Koncept návrhu rozpočtu na rok 2014
Oprava vodovodních přípojek, vodovodu a kanalizace Kunžak – Velké Podolí
Prodej pozemku KN č.7/2 travní porost o výměře 886 m2 k domu čp. 96 ve
Valtínově
Majetkoprávní vypořádání ochranného pásma vodního zdroje Křikava na
parcelách č. 3272/2 a 3272/5 v obci a k.ú. Kunžak
Různé
a) 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje – VTL plynovod
Kunžak – Český Rudolec
b) Návrh nařízení vlády – redukce počtu pošt
c) Nákup komunální techniky
d) Zákaz podomního obchodu
e) Žádost o poskytnutí příspěvku Sdružení Meta
f) Vánoční koncert - vstupné
Diskuse
Závěr

Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Rozporka L., Procházková J.
Starosta navrhuje, aby jako první byl projednán bod 8a) programu a bod programu č. 5 byl
projednán jako čtvrtý v pořadí a spolu s ním bylo projednáno rozpočtové opatření vlastní č.
45/2013. Dále navrhuje, aby bod programu č. 4 byl projednán jako pátý v pořadí a spolu s ním
byl projednán bod 8c).
Zastupitelstvo navržený program včetně přesunu bodů jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovatelé zápisu 38. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 17. 10. 2013 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k zápisu nebyly.
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K bodu 8a):
Byl zpracován návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně
vyhodnocení vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj území. Veřejná vyhláška oznamující
veřejné projednání vlivu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na
udržitelný rozvoj území byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu Kunžak dne
29.10.2013 a bude sňata dne 20.12.2013.
V návrhu aktualizace zůstává pod označením Ep8 VTL plynovod Kunžak – Č. Rudolec,
záměr vysokotlakého plynovodu vymezeného koridorem šíře 200 m. Tímto záměrem je mimo
jiné dotčeno katastrální území Kunžak, Mosty, Valtínov.
Obec Kunžak obdržela nesouhlasná stanoviska některých vlastníků nemovitostí dotčených
záměrem VTL plynovodu. Záměrem VTL plynovodu jsou dotčeny i pozemky v majetku obce
Kunžak. Starosta poukázal na nutnost rozlišování změny č.3 ÚP Kunžak a návrhu 1.
aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. V současné době je možné podávat
připomínky k návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na příslušný
úřad, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje, nikoliv Obecní úřad Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se záměrem vysokotlakého plynovodu vymezeného
koridorem šíře 200 m, který zůstává v návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje jako Ep8 VTL plynovod Kunžak – Český Rudolec.
Hlasování: jednohlasně
K výše uvedenému bodu se vyjádřil pan Kloiber, sdělil, že jednal s příslušnou pracovnicí
Ing. Řežábkovou, která mu sdělila, že návrh 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje vychází s územního plánu obce Kunžak a dalších obcí a není možné tedy
záměr VTL plynovodu z návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
vyřadit.
Starosta toto odmítá a podává informaci o tom, že obce jsou ze zákona povinné mít své
územní plány v souladu s nadřazenou územní dokumentací, kterou jsou pro naši obec Zásady
územního rozvoje Jihočeského Kraje a ÚP velkých územních celků. Starosta dále sdělil
přítomné veřejnosti, že je důležité, aby občané zasílali připomínky k záměru VTL plynovodu
na Krajský úřad Jihočeského kraje a nikoliv na Obecní úřad Kunžak. Doposud došlé
připomínky občanů přepošle Obec Kunžak na Krajský úřad Jihočeského kraje. Důležitý bude
také postoj majitelů pozemků sousedních katastrů obce Český Rudolec. Dále přítomným
sdělil, že pokud záměr VTL plynovodu vymezeného koridorem šíře 200 m zůstane
v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, bude i po změně č. 3 ÚP Kunžak součástí
ÚP Kunžak.
Pan Kloiber sdělil, že bude informaci od Ing. Řežábkové požadovat v písemné formě a je
důležité, že Obec Kunžak podá na Jihočeský kraj nesouhlasné stanovisko k návrhu VTL
plynovodu Kunžak – Český Rudolec. Přítomná veřejnost poté jednání zastupitelstva opustila.
K bodu 1:
Paní Šteflová seznámila zastupitele se způsobem výpočtu místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu. Podklady pro výpočet s navrhovanou cenou na rok 2014 dostali
zastupitelé s pozvánkou na jednání zastupitelstva.
Pro výpočet se vychází ze skutečnosti roku 2012:
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Náklady na likvidaci odpadu:
l. Netříděné celkem :
odpočet:
- tržby za podnikatelské
- tržby za prodané kupony
- tržby za likv. odpadu z pytlů
odpočet celkem

1.003.939,-- Kč
107 172,15
14 099,45
1 829,91
----------------123 101,51

Náklady na netříděné odpady roku 2012 pro poplatek :

- 123 101,51 Kč
----------------------880 837,49 Kč

Výpočet poplatku: 880 837,49 Kč : 1780 poplatníků
494,85 Kč/osoba
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Tříděné odpady roku 2012:
Náklady 2012
- PET, sklo, papír
- nebezpečné
- provoz SD
Celkem

262 018,-- Kč
53 517,-- Kč
129 960,-- Kč
----------------445 495,-- Kč

Příjmy roku 2012 za zpětný odběr tříděného odpadu
/železo, papír, EKOKOM/
náklady 445 495,-- Kč - příjmy 266 123,67Kč = 179 371,33 Kč
179 371,33 Kč : 1780 poplatníků

445 495,-- Kč
266 123,67 Kč

100,77 Kč/osoba

Poplatek na jednoho poplatníka celkem: 494,85 + 100,77 = 595,62
Skutečná výše dotace za rok 2012:
příjmy 1 283 771,18 - výdaje 1 458 080,-- = - 174 308,82 Kč
Počet obyvatel k 31.12.2012:
cizinci

1442 trvale hlášených osob
+ 35 cizinců

Osvobození, kteří se v obci nezdržují: Poplatníků

36 osob
1 441 osob

Z toho je 65 osob se sníženou sazbou
Rekreační objekty :
Z toho osvobozených

348
-

9

Poplatníků za rekreační objekty
Počet poplatníků celkem:

1441 + 339

339
=

1780
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Předpokládaná skutečnost v odpadech na rok 2013:
Náklady:
Sběrný dvůr:
Směsný odpad:
Tříděný odpad:
PET, sklo , papír
Nebezpečné odpady
Papír ze SD

131 100,-1 018 658,75
272 456,-49 961,-7 552,25
---------------------329 969,25 Kč

Náklady celkem

329 969,25
---------------------1 479 728,-- Kč

Příjmy:
Vybráno na poplatku
Podnikatelské odpady

EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Železo , papír
Za prodané kupony
Za likvidaci odpadu z pytlů
Nebezpečné

875 968,-- Kč
87 732,50 Kč
----------------963 700,50 Kč

963 700,50 Kč

173 478,35 Kč
33 840,-- Kč
9 321,81 Kč
1 109,02 Kč
0,-- Kč
------------------217 749,18 Kč

217 749,18 Kč
----------------------Příjmy celkem
1 181 449,68 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem:
1 181 449,68
Náklady celkem:
- 1 479 728,-Dotace
- 298 278,32 Kč
Při výpočtu poplatku jsme předpokládali dotaci - 266 648,-- Kč
Rozpočet odpady na rok 2014:
Náklady:
Směsný odpad: 375 t x 2.579,--

967 125,--

Provoz sběrného dvora
Tříděné: PET, sklo, papír

131 100,-293 555,--

Nebezpečné
Náklady celkem

60 000,-1 451 780,-- Kč
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Návrh výše poplatku na rok 2014:
1a/
250,-- Kč
2a/ 250,-- Kč
1b/
300,-- Kč
2b/ 250,-- Kč
celkem :
V roce 2014 by mělo být na poplatku vybráno :
500,--Kč x 1 715 poplatníků
260,-- Kč x 65/ sníž.sazba samoty/
550 ,-- Kč x 1715 poplatníků
310,-- Kč x 65 /sníž.sazba.samoty/
Celkem

1a/ 500,-- Kč

2b/

550,-- Kč

857 500,-16 900,--*/
943 250,-20 150,-- */
874 400,--

963 400,--

*/ 65 osob má sníženou sazbu o 240,-- Kč resp. 310,-- Kč /samoty/
Příjmy:
Předpis poplatku
Za podnikatelské odp.
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Za železo, papír
Příjmy celkem

963 400,-88 000,-170 000,-10 000,-35 000,--

874 400,-88 000,-170 000,-10 000,-35 000,--

1 266 400,--

1 177 400,--

Dotace obce by činila:
Při poplatku 550
příjmy 1 266 400 - náklady 1 451 780 = - 185 380,-- Kč
Při poplatku 500

příjmy 1 177 400 - náklady 1 451 780 = - 274 380,-- Kč

Výpočet místního poplatku – odpady – na rok 2014
Návrh, předkládaný do zastupitelstva dne 21.11.2013
Předpokládaná skutečnost roku 2013:
Náklady 2013 celkem

1 479 728,-- Kč

Příjmy 2013:
Předpis poplatku
Za podnikatelské
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Železo
Nebezpečné

875 968,-87 732,50
173 478,35
10 430,83
33 840,-0,-------------1 181 449,68

Příjmy 2013 celkem
Příjmy 1 181 449,68 - výdaje 1 479 728,-Při stanovení poplatku na 500,-- Kč za poplatníka

=

- 298 278,32Kč /dotace/
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Rozpočet odpady na rok 2014:
Náklady:
Směsný odpad: /375 t x 2 579/ inflace 2,5%
+ 15 % DPH
Náklady na sběrný dvůr

967 125,--131 100,--

Tříděné: PET, a sklo, papír – inflace 2,5 %
+ DPH na 15 %
Nebezpečné

293 555,-60 000,--------------------1 451 780,--

Náklady celkem
Příjmy:
Předpis poplatku
Za podnikatelské odp.
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Za železo

874 400,-88 000,-170 000,-10 000,-35 000,--

Příjmy celkem
Dotace obce by činila: 1 177 400,--

1 177 400,--

1 451 780,--

=

- 274 380,-- Kč

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 ve výši 500,-- Kč za trvale bydlící
osobu a rok a 500,-- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu, určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
- podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
130,likvidace z pytlů
65,sklo / l00 litrů kont. a rok /
800,PET lahve/100 litrů kont. a rok /
1 270,papír /100 litrů kont. a rok/
800,roční paušální týdenní známka
4 410,roční paušální čtrnáctidenní známka
2 205,Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 3:
Starosta seznámil zastupitelstvo se skutečnými výdaji Obce Kunžak roku 2013, které za měsíc
leden a únor činily 3 055 833,09 Kč. Dále p. Danielová seznámila zastupitelstvo s rozpisem
předpokládaných výdajů rozpočtového provizoria na měsíce leden a únor 2014 v Kč:
Voda – zálohy
22 400,-Plyn – zálohy
123 440,-Elektřina – zálohy
138 290,-Odvod DPH IV. Q 2013 (vč. přenes. daň. pov.)
450 000,-Mzdy zaměstnanců
745 000,-Příspěvky PO – část I. Q
680 000,-Fin. vypořádání – odvod části dot. volby
25 000,-Služby prohrnování
100 000,-Služby, opravy, materiál, pojištění, ….
700 000,-Dotace poj. prodejny, příspěvky (čl., ost.)
33 000,-Rezerva na nepředvídatelné výdaje
300 000,-Předpokládané výdaje celkem

3 317 130,--

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové provizorium obce Kunžak na leden a únor
2014 v celkovém objemu výdajů 3 317 130,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Byla dokončena oprava navrtávacích pasů vodovodních přípojek, zrušení hydrantů, obnova
kanalizace a vodovodu v ulici Dačická a Velké Podolí. Tyto akce byly provedeny v rámci
uzavírky komunikace při opravě mostu sv. Jana. Došlo k navýšení ceny při opravách
navrtávacích pasů vodovodních přípojek o 49.661,- Kč bez DPH oproti smluvní ceně, neboť
oprava přípojky k nemovitosti čp. 116 nebyla ve smlouvě o dílo zahrnuta. Při provedení
výkopové sondy bylo zjištěno, že výměna navrtávacího pasu a části přípojky je nutná. Hlavní
vodovodní řad byl proti předpokladu vložen v dvojnásobné hloubce, došlo tedy ke zvýšení
zemních prací, objemu výkopků a zásypů kamennou drtí.
Dále došlo k navýšení ceny u obnovy vodovodu a kanalizace o 48.890,- Kč bez DPH. V místě
se nacházela původní zděná kamenná kanalizace, kterou nebylo možné vyčistit a prohlédnout
kamerou. Nebylo možné přesně určit hloubku a místo uložení této kanalizace. Kamenná
kanalizace byla na několika místech zbořená. Při jejím odstranění bylo nutné provést zemní
práce ve výrazně větším rozsahu než se předpokládalo. Celkové náklady akce činily 889.549,Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o ukončení a konečné ceně oprav
navrtávacích pasů vodovodních přípojek, obnově vodovodu a kanalizace a zrušení hydrantů
v obci Kunžak, ulice Dačická a Velké Podolí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 45/2013, které je mimo
pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
Jedná se o zapojení nerozpočtovaných příjmů (prodej dřeva les, pokuta za nedodržení termínu
díla - chodníky) na krytí zvýšených výdajů (nákup nádob na posyp dle skutečnosti, navýšení
výdajů za opravy vodovodu v ulici Dačická, PD revitalizace rybníka Za Ulicí, zvýšení
mzdových prostředků topiče v bytových domech a bývalém kině dle skutečnosti, nákup
motorové pily pro údržbu obce, nástavce na pracovní stůl v kanceláři úřadu, navýšení služeb
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školení pracovníků obce dle skutečnosti) – zvýšení rozpočtu příjmů o 71 005,-- Kč, zvýšení
rozpočtu výdajů o 71 005,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtová opatření vlastní č. 45/2013. Schválené
rozpočtové opatření č. 45/2013 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8c a 4:
Stárne technika pro údržbu obce, starosta proto navrhuje, zakoupit ještě v letošním roce návěs
s třístranným sklápěním s navýšením bočnic za malotraktor Belarus 320.4.
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu oslovil
starosta tři dodavatele se žádostí o předložení nabídky.
Nabídky firem:
Bel-Czech TRADE Třebíč
vlek EDK 3000
nabídnutá cena 116.800,- Kč bez DPH
ZDT Nové Veselí
vlek NS 3
nabídnutá cena 119.300,- Kč bez DPH
PRODAG Zlín, s.r.o., Liptál
vlek TPS PV 3000
nabídnutá cena 98.100,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak zakoupila vlečku – třístranný
sklápěč TPS PV 3000 – vzduchová brzda + nástavba u firmy PRODAG Zlín, s.r.o.,
Průmyslová zóna 488, 756 31 Liptál za nabídnutou cenu 98.100,- Kč bez DPH.
Hlasování: jednohlasně
Vzhledem k tomu, že cena vlečky od firmy PRODAG Zlín, s.r.o. je příznivá navrhuje starosta
ještě zakoupit od stejné firmy rozmetadlo na posyp za malotraktor VIVID. Nabídnutá cena za
rozmetadlo CONE 400 zima činí 32. 590,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak zakoupila rozmetadlo na posyp
za malotraktor VIVID od firmy PRODAG Zlín, s.r.o., Průmyslová zóna 488, 756 31 Liptál
za nabídnutou cenu 32. 590,- Kč bez DPH.
Hlasování: jednohlasně
Starosta vyzval paní Danielovou, aby seznámila zastupitelstvo s konceptem návrhu rozpočtu
obce Kunžak na rok 2014. Zastupitelstvo koncept návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2014
podrobně projednalo a doplnilo.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním vypracování návrhu rozpočtu obce Kunžak
na rok 2014 v souladu s dnes projednaným konceptem návrhu rozpočtu a předložení
k projednání na prosincovém zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku označeného v GP
č. 340-142/2011 Geodetické kanceláře Jana Beneše jako KN parcela číslo 7/2 travní porost o
výměře 886 m2 na vypořádání pozemku k domu čp. 96 ve Valtínově.
Během zveřejnění záměru neobdržela Obec Kunžak žádnou námitku nebo připomínku.
Jediným žadatelem je Ing. David Hora, Ústecká 3050, 390 01 Tábor .
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Ing.
Davidem Horou, Ústecká 3050, 390 01 Tábor na převod obecního pozemku označeného v GP
č. 340-142/2011 Geodetické kanceláře Jana Beneše jako KN parcela číslo 7/2 travní porost o
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výměře 886 m2 na vypořádání pozemku k domu čp. 96 ve Valtínově. Kupní cena je stanovena
na Kč 30,--/m2. Kupující uhradí geometrický plán, cenový odhad pozemku a vklad do katastru
nemovitostí. Podle cenového odhadu činí cena za m2 pozemku včetně porostů Kč 34,-- .
Odůvodnění odchylky kupní ceny od odhadu: Kupní cena Kč 30,--/m2 odpovídá ceně
schválené Zastupitelstvem obce Kunžak za pozemky zahrad u domů v místních částech obce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Starosta Obce Kunžak zahájil řízení s jednotlivými vlastníky pozemků zjednodušené evidence
číslo 3291, 3302 a 3273 o odkoupení pozemků tvořících ochranné pásmo vodního zdroje
Křikava v obci a k.ú. Kunžak.
Vlastník PK pozemků číslo 3291 a PK pozemku číslo 3302 označených v geometrickém
plánu č. 1047-338/2013 jako KN parcela 3272/2 , sdělil, že o prodeji pozemků neuvažuje.
Navrhuje Obci Kunžak :
1.Prodej svého pozemku číslo 3272/2 ost.pl.jiná plocha o výměře 1767 m2 v k.ú.Kunžak za
cenu Kč 10,-/m2 za koupi obecního rybníka Hejdák parcela číslo 618/1 o výměře 17793 m2 a
parcely číslo 618/2 trvalý travní porost o výměře 856 m2 v k.ú. Kunžak za cenu Kč 10,--/m2.
2. Možnost dlouhodobého pronájmu na 20 let svého pozemku číslo 3272/2 za Kč 6000,--/rok
za dlouhodobý pronájem na 20 let rybníka Hejdák parcela číslo 618/1 o výměře 17793 m2
v k.ú. Kunžak za Kč 6000,--/rok.
Vlastnice PK pozemku číslo 3273 ozn. v GP č. 1047-338/2013 jako parcela číslo 3272/5 o
výměře 922 m2 sdělila, že pozemek by raději směnila za jiný podobný pozemek ve vlastnictví
obce Kunžak, pokud obec takový vlastní.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje starostu Obce Kunžak, aby na počátku roku 2014
zajistil cenový odhad na rybník p.č. 618/1 a p.č. 618/2 v k.ú.Kunžak, aby bylo možné
posoudit možnost směny těchto pozemků za KN parcelu 3272/2 v k.ú.Kunžak a dále aby
zajistil vytipování vhodného obecního pozemku ke směně za pozemek 3272/5 o výměře
922 m2 v obci a k.ú.Kunžak aby bylo možné majetkoprávně dořešit pozemky tvořící ochranné
pásmo vodního zdroje Křikava v obci a k.ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8: Různé
b) Obec Kunžak obdržela na vědomí dokumenty související s návrhem „Nařízení vlády o
stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb“, které se týká
redukce počtu pošt.
V § 1 je uveden minimální počet provozoven, které Český telekomunikační úřad navrhl vládě
České republiky. Tento počet úřad stanovil na základě kritérií dostupnosti základních služeb
daných ustanovením § 14 vyhlášky, které zároveň určuje jakým způsobem tyto provozovny
mají být rozmístěny.
Při určení minimálního počtu provozoven nezbytných pro zajištění dostupnosti základních
služeb vycházel úřad ze stavu stávající poštovní sítě k 1.1.2013 a postupoval mimo jiné
následujícím způsobem.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) je dostatečná hustota pošt zajištěna, mimo jiné pokud
je provozována pošta v každé obci, která má méně než 2.500 obyvatel a v níž je ke dni nabytí
účinnosti této vyhlášky pošta provozována a zároveň je zde matriční úřad, obecní stavební
úřad nebo základní škola s prvním a druhým stupněm. V každé z těchto obcí musí být jedna
provozovna.
Z výše uvedeného vyplývá, že se připravovaná redukce počtu pošt obce Kunžak zatím netýká.
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Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o návrhu „Nařízení vlády o stanovení
minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb“, které se týká redukce
počtu pošt.
Hlasování: jednohlasně
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s textem emailu pana Pavla Pokorného, Lána 254 tohoto
znění: „Dobrý den, mám pocit, že v katastru obce Kunžak není žádná vyhláška o zákazu
podomního obchodu. Bylo by dobré, kdyby se zastupitelstvo k tomu vyjádřilo a podle mě
bych podomní obchod vyhláškou zakázal. Již dlouho žádný problém nebyl, ale naši příbuzní
na Lánech jsou již staří a obecně staří lidé jsou důvěřivý a i já budu časem starý. Vyhlášku již
má řada měst a obcí, tedy by stačilo již nějakou existující vyhlášku jiného města jen
zkopírovat.“
Starosta informoval zastupitele, že Obec Kunžak do této chvíle neobdržela žádnou stížnost
občanů týkající se podomního prodeje.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky zakazující
podomní prodej. Obec Kunžak do této chvíle neobdržela žádné další negativní podněty
k podomnímu prodeji. V případě potřeby bude Zastupitelstvo obce Kunžak tuto záležitost
operativně řešit.
Hlasování: jednohlasně
e) Sdružení Meta, o.s. žádá o příspěvek na podporu realizace služby v oblasti protidrogové
politiky na místní úrovni v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb na území
Jihočeského kraje. Žadatel poskytuje adiktologické služby v regionu Jindřichohradecko
osobám, které jsou ohroženy návykovými látkami. Požadovaná částka je vypočtena podle
Modelu spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje a činí 5,- Kč na
jednoho obyvatele, v případě obce Kunžak se jedná o částku 7.445,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 7.445,- Kč na podporu
realizace služby v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni v souladu s Minimální sítí
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje na rok 2014 pro Sdružení Meta, o.s.,
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec s tím, že Sdružení Meta, o.s. provede v rámci této služby
dvě preventivní přednášky v ZŠ SNW Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
f) Dne 22.12.2013 se uskuteční v obřadní síni Obecního úřadu Kunžak Vánoční koncert. Je
potřebné stanovit cenu vstupného.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu vstupného Vánočního koncertu pořádaného dne
22.12.2013 v obřadní síni Obecního úřadu Kunžak ve výši 100,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
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Usnesení č. 39
Zastupitelstva obce Kunžak dne 21. 11. 2013
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 ve výši 500,-- Kč za trvale bydlící osobu a
rok a 500,-- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
130,likvidace z pytlů
65,sklo / l00 litrů kont. a rok /
800,PET lahve/100 litrů kont. a rok /
1 270,papír /100 litrů kont. a rok/
800,roční paušální týdenní známka
4 410,roční paušální čtrnáctidenní známka
2 205,- rozpočtové provizorium obce Kunžak na leden a únor 2014 v celkovém objemu výdajů
3 317 130,-- Kč.
- rozpočtová opatření vlastní č. 45/2013. Schválené rozpočtové opatření č. 45/2013 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
V y d á v á:
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Souhlasí:
- s tím, aby Obec Kunžak zakoupila vlečku – třístranný sklápěč TPS PV 3000 – vzduchová
brzda + nástavba u firmy PRODAG Zlín, s.r.o., Průmyslová zóna 488, 756 31 Liptál za
nabídnutou cenu 98.100,- Kč bez DPH.
- s tím, aby Obec Kunžak zakoupila rozmetadlo na posyp za malotraktor VIVID od firmy
PRODAG Zlín, s.r.o., Průmyslová zóna 488, 756 31 Liptál za nabídnutou cenu 32. 590,Kč bez DPH.
- aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Ing. Davidem Horou, Ústecká 3050,
390 01 Tábor na převod obecního pozemku označeného v GP č. 340-142/2011 Geodetické
kanceláře Jana Beneše jako KN parcela číslo 7/2 travní porost o výměře 886 m2 na
vypořádání pozemku k domu čp. 96 ve Valtínově. Kupní cena je stanovena na Kč 30,--/m2.
Kupující uhradí geometrický plán, cenový odhad pozemku a vklad do katastru nemovitostí.
Podle cenového odhadu činí cena za m2 pozemku včetně porostů Kč 34,-- . Odůvodnění
odchylky kupní ceny od odhadu: Kupní cena Kč 30,--/m2 odpovídá ceně schválené
Zastupitelstvem obce Kunžak za pozemky zahrad u domů v místních částech obce.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 7.445,- Kč na podporu realizace služby v oblasti
protidrogové politiky na místní úrovni v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb na
území Jihočeského kraje na rok 2014 pro Sdružení Meta, o.s., Pravdova 837/II, Jindřichův
Hradec s tím, že Sdružení Meta, o.s. provede v rámci této služby dvě preventivní
přednášky v ZŠ SNW Kunžak.
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N e s o u h l a s í:
- se záměrem vysokotlakého plynovodu vymezeného koridorem šíře 200 m, který zůstává
v návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje jako Ep8 VTL
plynovod Kunžak – Český Rudolec
- s vydáním obecně závazné vyhlášky zakazující podomní prodej. Obec Kunžak do této
chvíle neobdržela žádné další negativní podněty k podomnímu prodeji. V případě potřeby
bude Zastupitelstvo obce Kunžak tuto záležitost operativně řešit.
B e r e n a v ě d o m í:
- informaci o ukončení a konečné ceně oprav navrtávacích pasů vodovodních přípojek,
obnově vodovodu a kanalizace a zrušení hydrantů v obci Kunžak, ulice Dačická a Velké
Podolí.
- informaci o návrhu „Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro
poskytování základních služeb“, které se týká redukce počtu pošt.
P o v ě ř u j e:
- starostu zajištěním vypracování návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2014 v souladu
s dnes projednaným konceptem návrhu rozpočtu a předložení k projednání na prosincovém
zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
- starostu Obce Kunžak, aby na počátku roku 2014 zajistil cenový odhad na rybník p.č.
618/1 a p.č.618/2 v k.ú. Kunžak, aby bylo možné posoudit možnost směny těchto pozemků
za KN parcelu 3272/2 v k.ú.Kunžak a dále aby zajistil vytipování vhodného obecního
pozemku ke směně za pozemek 3272/5 o výměře 922 m2 v obci a k.ú. Kunžak aby bylo
možné majetkoprávně dořešit pozemky tvořící ochranné pásmo vodního zdroje Křikava
v obci a k.ú. Kunžak
S t a n o v u j e:
- cenu vstupného Vánočního koncertu pořádaného dne 22.12.2013 v obřadní síni Obecního
úřadu Kunžak ve výši 100,- Kč.
Schůze skončila ve 20.45 hodin

Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Rozporka Luboš

Procházková Jiřina

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:
Čapek Jaroslav
starosta obce

Ověřeno dne:

