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Zápis č. 40
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 12. 12. 2013 v 17.00 hodin
Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka,
Ing. Popela P., Procházková J., Rozporka L., Vobrová D.
Omluven: Mgr. Krafková E.
Přizvána: Danielová J.
Veřejnost: viz. Prezenční listina
Program:
1. Žádost o připojení k obecní kanalizaci
2. Zařazení chodníků do Pasportu MK
3. Demolice části čp. 213
4. Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů
5. Žádost o příspěvek – ČSŽ
6. Žádost o příspěvek – turnaj stolní tenis
7. Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2016
8. Rozpočtová opatření vlastní
9. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na 1. pololetí 2014
10. Různé
a) Žádost o příspěvek – Nadační fond pro vydru
b) Využití předkupního práva
c) Žádost o příspěvek – Římskokatolická farnost Kunžak
d) Žádost o udělení souhlasu – výměna tech. zařízení kuželny – TJ Kunžak
e) Úřední hodiny pro veřejnost
f) Účast na projektu „Obnova turistických odpočívadel na území SPOM“
v rámci POV 2014
11. Diskuse
12. Závěr
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Popela P., Král P.
Zastupitelstvo navržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovatelé zápisu 39. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 21. 11. 2013 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Dne 2.12.2013 obdržela Obec Kunžak žádost pana Jiřího Havazíka, nového majitele
nemovitosti ulice Žižkova 85, Kunžak o připojení této nemovitosti k obecní kanalizaci.
V současné době je nemovitost čp. 85 odkanalizována přes parcely č. 106/1, 109/1, 109/2 a
110 společně s nemovitostmi čp. 86, 314 a 87 společnou soukromou kanalizační přípojkou,
jejíž součástí jsou septiky, zaústěnou do obecní kanalizace pro veřejnou potřebu.
Aby bylo možné odkanalizovat nemovitost čp. 85 jiným způsobem než je doposud, musela by
se vybudovat kanalizační stoka v délce cca. 100 m. Předpokládané náklady akce 450.000,Kč.
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Starosta požádal provozovatele vodohospodářského zařízení obce firmu Čevak, a.s. o
vyjádření v této záležitosti. Ve vyjádření jsou uvedeny tři možnosti řešení odvádění
splaškových vod a odstranění septiku v nemovitosti čp. 85 za těchto podmínek:
- v případě, že kolem hranice nemovitosti (pozemku) se nenachází kanalizace pro
veřejnou potřebu, požaduje provozovatel její vybudování
- existující septik bude vyřazen z provozu a bude využita stávající kanalizační přípojka
- vybudováním nové kanalizační přípojky do ulice Žižkova a napojení, po prověření
výškových poměrů, do stávající kanalizace. Musí být provedeny sondy, aby byla
zjištěna poloha kanalizace
Obec Kunžak pro rok 2014 nepočítá s vybudováním kanalizační stoky v části ulice Žižkova.
Pan Havazík se k projednávanému bodu vyjádřil tak, že je ochoten na své náklady zřídit
kanalizační přípojku v ulici Žižkova. Starosta přislíbil pomoc při vyřizování potřebných
povolení.
Zastupitelstvo obce Kunžak doporučuje majiteli nemovitosti čp. 85, aby stávající
odkanalizování nemovitosti řešil vyřazením existujícího septiku z provozu, nebo po
konzultacích s firmou Čevak, a.s. vybudováním nové kanalizační přípojky do ulice Žižkova,
která by se napojila do stávající obecní kanalizace u domu čp. 84. K vybudování této
přípojky na parcele č. 4839 v k. ú. Kunžak dává zastupitelstvo souhlas s tím, že veškeré
náklady uhradí majitel nemovitosti čp. 85. Tento souhlas nenahrazuje další potřebná povolení
dotčených orgánů potřebná k vybudování kanalizační přípojky.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
V listopadu letošního roku byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Chodníky Bystřická
ulice, Kunžak“ na parcelách č. 2981/69, 3028/6, 3032/1, 3033/2, 4789/1, 4789/2 a 4789/6
v k. ú. Kunžak. Celková délka chodníku je 890 m. Tuto skutečnost je nutné zanést do
Pasportu místních komunikací obce Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak požádala Obecní úřad Kunžak o
vydání Rozhodnutí ve věci spočívající v zařazení nově vybudovaných chodníků pro pěší na
parcelách č. 2981/69, 3028/6, 3032/1, 3033/2, 4789/1, 4789/2 a 4789/6 v k. ú. Kunžak do
kategorie místních komunikací.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak zakoupila nemovitost čp. 213, Střížovická ulice Kunžak. Tato nemovitost by do
budoucna měla sloužit pro umístění techniky údržby obce. V první fázi je nutné provést
demolici obytné části této nemovitosti.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s demolicí obytné části nemovitosti čp. 213, Střížovická
ulice Kunžak. Pověřuje starostu, aby zajistil potřebná povolení k provedení demolice.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Český svaz včelařů ZO J. Hradec žádá o příspěvek na tlumení nakažlivých chorob včelstev.
Hlavně se jedná o ošetření včelstev na zabránění průniku roztoče Varoa destruktor,
pronikajících na území ZO J. Hradec a dále na provozní náklady organizace pro zabezpečení
její činnosti.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku na tlumení nakažlivých chorob
včelstev na rok 2014 Českému svazu včelařů ZO J. Hradec ve výši 4.000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Český svaz žen Kunžak žádá o finanční příspěvek na uspořádání čertovského reje na náměstí
v Kunžaku, který se konal 7.12.2013.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč Českému
svazu žen Kunžak na uspořádání čertovského reje na náměstí v Kunžaku, který se konal
7.12.2013.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
TJ Kunžak – oddíl stolního tenisu žádá o finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na uspořádání
Mikulášského turnaje mládeže ve stolním tenisu, který se konal 8.12.2013 ve sportovní hale
v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč na
uspořádání Mikulášského turnaje mládeže ve stolním tenisu, který se konal 8.12.2013 ve
sportovní hale v Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Zastupitelé obdrželi koncept návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2014.
Starosta vyzval paní Danielovou, aby seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce
Kunžak na rok 2014.
Zastupitelstvo obce Kunžak návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2014 projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním projednaného návrhu Rozpočtu obce
Kunžak na rok 2014 v objemu příjmů
20 692 618,-- Kč
výdajů
23 089 820,-- Kč
financování 2 397 202,-- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatku z roku 2013. Návrh rozpočtu je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Paní Danielová dále předložila zastupitelstvu návrh Rozpočtového výhledu Obce Kunžak na
roky 2015 – 2016. Zastupitelstvo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce
Kunžak na roky 2015 – 2016 v tis. Kč takto:
r. 2015
r. 2016
Příjmy:
19 466
19 466
Výdaje:
19 900
19 900
Financování
434
434
Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 8:
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 48/2013 a č. 49/2013, která
jsou mimo pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
V případě rozpočtového opatření vlastního č. 48/2013 se jedná o přesun nevyužitých
rozpočtových prostředků obce (příjem dotací – kaplička Kaproun, autobusová čekárna
Valtínov, nerealizováno dle předpokladu – územní plán, výkup pozemků) na nákup přívěsu za
malotraktor BELARUS a rozmetadlo na posyp za malotraktor VIVID – přesun ve výdajových
položkách ve výši 164 742,-- Kč.
V případě rozpočtového opatření vlastního č. 49/2013 se jedná zapojení
nerozpočtovaných příjmů (poplatek za odnětí pozemků plnění funkce lesa, převod finančních
prostředků na BÚ z účtu ČNB a příjmy z prodeje dřeva) na krytí zvýšených výdajů (výměna
kotle BH Mosty, nákup materiálu, služeb a ostatních výdajů dle skutečnosti a převod
finančních prostředků z účtu ČNB na BÚ) – zvýšení rozpočtu příjmů o 1 123 980,-- Kč,
zvýšení rozpočtu výdajů o 1 123 980,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtová opatření vlastní č. 48/2013 a č. 49/2013.
Schválená rozpočtová opatření č. 48/2013 a č. 49/2013 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Vzhledem k tomu, že veškeré výdaje obce musí být kryty rozpočtem a do konce roku 2013 se
mohou ještě objevit výdaje nepředpokládané, je třeba stanovit postup při jejich schvalování.
Starosta obce je pověřen ke schvalování rozpočtových opatření v omezeném rozsahu.
Navrhuje se, aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu schválením rozpočtových opatření k
výdajům, které bude třeba uhradit do konce roku 2013 tak, aby byly všechny výdaje kryty
rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schválením rozpočtových opatření k výdajům, které
bude třeba uhradit do konce roku 2013, která budou mimo pověření starosty ke schvalování
rozpočtových opatření tak, aby byly všechny výdaje kryty rozpočtem. Tato rozpočtová
opatření budou předložena zastupitelstvu na lednovém zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: pro 9x, zdržel se p. Čapek
K bodu 9:
Návrh termínu jednání Zastupitelstva obce Kunžak v I. pololetí roku 2014:
23.1. ; 20.2. ; 20.3 .; 24.4. ; 22.5. ; 26.6.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku
2014: 23.1. ; 20.2. ; 20.3 .; 24.4. ; 22.5. ; 26.6.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10: Různé
a) Obec Kunžak obdržela žádost o příspěvek na činnost záchranné stanice Třeboň od
Českého nadačního fondu pro vydru. Z příspěvku budou hrazeny výdaje spojené se
službami, které se vztahují k péči handicapované živočichy (veterinární výdaje),
náklady na transport živočichů, materiální náklady (nákup krmiv, léčiv, pohonných
hmot, potřeb v péči o zvířata, materiál potřebný k výrobě voliér). Případná podpora
bude uvedena na návštěvní informační tabuli i na webových stránkách nadačního
fondu.
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Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Českému nadačnímu
fondu pro vydru na činnost záchranné stanice Třeboň.
Hlasování: jednohlasně
b) Obec Kunžak obdržela žádost JUDr. Zuzany Špitálské, Praha 6, Na Ořechovce
59/477, vlastnice p.č.758/1 a 757/3 v k.ú. Mosty o vyjádření, zda Obec Kunžak
využije předkupního práva k těmto pozemkům a část těchto pozemků o výměře
112 m2 zakoupí za nabídnutou cenu Kč 234,40/m2. Tyto pozemky Obec Kunžak
prodala 20.10.2009 jako stavební parcelu panu Ladislavu Škodovi na základě
výběrového řízení za cenu Kč 87,-/m2 s tím,že si vyhradila předkupní právo k těmto
pozemkům.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí, aby Obec Kunžak, využila předkupního
práva k pozemkům p.č.758/1 a 757/3 v k.ú. Mosty a odkoupila jejich část o výměře
112 m2 od vlastnice JUDr. Zuzany Špitálské, Praha 6, Na Ořechovce 59/477 za kupní
cenu Kč 234,40/m2.
Hlasování: jednohlasně
c) Římskokatolická farnost Kunžak žádá o finanční příspěvek na opravu střechy věže
kostela sv. Bartoloměje v Kunžaku, která se uskutečnila v létě letošního roku. Celkové
náklady měly být 420.000,- Kč s tím, že část pokryje dotace a spoluúčast farnosti bude
120.000,- Kč. Po odkrytí střechy věže se ukázalo, že zatékání poškodilo dřevěné
konstrukce ve větším rozsahu než se přepokládalo. Vícepráce navýšily cenu o
131.489,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 7.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Kunžak na opravu střechy věže kostela sv. Bartoloměje
v Kunžaku.
Hlasování: pro 9x , proti p.Král
d) TJ Kunžak žádá o udělení souhlasu k výměně technického zařízení kuželny. Na
financování této akce chce tělovýchovná jednota získat dotaci z grantu Jihočeského
kraje „Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí“. Součástí žádosti o dotaci musí
být i souhlas vlastníka nemovitosti.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Tělovýchovná jednota Kunžak provedla výměnu
technického zařízení kuželny v budově čp. 394 v Kunžaku s tím, že Tělovýchovná
jednota Kunžak uhradí veškeré náklady s touto akcí spojené.
Hlasování: jednohlasně
e) Obecní úřad Kunžak má úřední hodiny pro veřejnost každý den. S narůstající úřední
agendou je nutné stanovit jeden den v týdnu, který nebude úředním dnem pro
veřejnost na Obecním úřadě Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby od 1. ledna 2014 nebylo úterý úředním
dnem na Obecním úřadě Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
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f) Obec Kunžak má možnost účastnit se na projektu „ Obnova turistických odpočívadel
na území SPOM“ žadatele SPOM v rámci POV 2014. Minimální spoluúčast obce činí
30% celkových nákladů.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje účast na projektu „ Obnova turistických
odpočívadel na území SPOM“ žadatele SPOM v rámci POV 2014 včetně finanční
spoluúčasti minimálně 30% celkových nákladů pro obec.
Hlasování: jednohlasně
Diskuse: starosta informoval o odcizení sedací soupravy za kapličkou v Kaprouně, o tom, že
bylo nainstalováno světlo veřejného osvětlení na budovu přístavby hasičské zbrojnice
v Kunžaku. Dále informoval o tom, že bude uzavřena nájemní smlouva s novým lékařem pro
lékařskou ordinaci ve Valtínově a o průběhu výstavby bytů v čp. 170 v Kunžaku.
Usnesení č. 40
Zastupitelstva obce Kunžak dne 12. 12. 2013
Zastupitelstvo obce Kunžak
D o p o r u č u j e:
- majiteli nemovitosti čp. 85, aby stávající odkanalizování nemovitosti řešil vyřazením
existujícího septiku z provozu, nebo po konzultacích s firmou Čevak, a.s. vybudováním
nové kanalizační přípojky do ulice Žižkova, která by se napojila do stávající obecní
kanalizace u domu čp. 84. K vybudování této přípojky na parcele č. 4839 v k. ú. Kunžak
dává zastupitelstvo souhlas s tím, že veškeré náklady uhradí majitel nemovitosti čp. 85.
Tento souhlas nenahrazuje další potřebná povolení dotčených orgánů potřebná
k vybudování kanalizační přípojky.
Schvaluje:
- rozpočtová opatření vlastní č. 48/2013 a č. 49/2013. Schválená rozpočtová opatření č.
48/2013 a č. 49/2013 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2014: 23.1. ; 20.2. ; 20.3 .; 24.4. ;
22.5. ; 26.6.
- účast na projektu „ Obnova turistických odpočívadel na území SPOM“ žadatele SPOM
v rámci POV 2014 včetně finanční spoluúčasti minimálně 30% celkových nákladů pro
obec.
Souhlasí:
- s tím, aby Obec Kunžak požádala Obecní úřad Kunžak o vydání Rozhodnutí ve věci
spočívající v zařazení nově vybudovaných chodníků pro pěší na parcelách č. 2981/69,
3028/6, 3032/1, 3033/2, 4789/1, 4789/2 a 4789/6 v k. ú. Kunžak do kategorie místních
komunikací.
- s demolicí obytné části nemovitosti čp. 213, Střížovická ulice Kunžak.
- s poskytnutím příspěvku na tlumení nakažlivých chorob včelstev na rok 2014 Českému
svazu včelařů ZO J. Hradec ve výši 4.000,- Kč.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč Českému svazu žen Kunžak na uspořádání
čertovského reje na náměstí v Kunžaku, který se konal 7.12.2013.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč na uspořádání Mikulášského turnaje mládeže
ve stolním tenisu, který se konal 8.12.2013 ve sportovní hale v Kunžaku.
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se zveřejněním projednaného návrhu Rozpočtu obce Kunžak na rok 2014 v objemu příjmů
20 692 618,- Kč, výdajů 23 089 820,-- Kč, financování 2 397 202,- Kč. Schodek rozpočtu
bude kryt použitím části zůstatku z roku 2013. Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
- se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky
2015 – 2016 v tis. Kč takto:
r. 2015
r. 2016
- Příjmy:
19 466
19 466
- Výdaje:
19 900
19 900
- Financování
434
434
Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- s tím, aby Tělovýchovná jednota Kunžak provedla výměnu technického zařízení kuželny
v budově čp. 394 v Kunžaku s tím, že Tělovýchovná jednota Kunžak uhradí veškeré
náklady s touto akcí spojené.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 7.000,- Kč Římskokatolické farnosti Kunžak na opravu
střechy věže kostela sv. Bartoloměje v Kunžaku.
- s tím, aby od 1. ledna 2014 nebylo úterý úředním dnem na Obecním úřadě Kunžak.
N e s o u h l a s í:
- s poskytnutím příspěvku ve výši Českému nadačnímu fondu pro vydru na činnost
záchranné stanice Třeboň.
- aby Obec Kunžak, využila předkupního práva k pozemkům p.č.758/1 a 757/3 v k.ú.
Mosty a odkoupila jejich část o výměře 112 m2 od vlastnice JUDr. Zuzany Špitálské,
Praha 6, Na Ořechovce 59/477 za kupní cenu Kč 234,40/m2 .
P o v ě ř u j e:
- starostu schválením rozpočtových opatření k výdajům, které bude třeba uhradit do konce
roku 2013, která budou mimo pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření tak,
aby byly všechny výdaje kryty rozpočtem. Tato rozpočtová opatření budou předložena
zastupitelstvu na lednovém zasedání zastupitelstva obce Kunžak.
- starostu, aby zajistil potřebná povolení k provedení demolice obytné části domu čp.213
v Střížovické ulici Kunžak.
Schůze skončila ve 18.30 hodin

Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Ing. Popela Petr

Král Petr

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Čapek Jaroslav
starosta obce
Ověřeno dne:

