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Zápis č. 41
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014 v 17.00 hodin
Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing.
Moučka, Ing. Popela P., Procházková J., Rozporka L., Vobrová D.,
Přizvána: Danielová J.
Veřejnost: viz. Prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.

Schválení rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2016
Odpisový plán obce na rok 2014
Rozpočtová opatření vlastní 2013 – informace
Novela č.459/2013 nařízení vlády č. 37/20003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev s účinností od 01. 01. 2014
5. Návrh směny obecního pozemku 3373/2 v k.ú. Kunžak za část PK 3273
v k.ú. Kunžak
6. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod novým chodníkem Bystřická
7. Výběr firem k obeslání na akci „PD-stavební úpravy budovy kina- knihovna“
8. Zřizovací listina jednotky JPO V ve Valtínově
9. Stanovení ceny za likvidaci hrobového příslušenství
10. Nabídka zpracování internetového TV zpravodaje
11. Žádost o peněžní dar – Baby box
12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – TJ Kunžak
13. Žádost o dotaci na rok 2014 – pojízdná prodejna
14. Žádost o finanční podporu na rok 2014 – Svaz tělesně postižených Kunžak
15. Žádost o součinnost – občanskoprávní spor
16. Žádost o připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“
17. Poděkování – Římskokatolická farnost Kunžak
18. Kaplička Kaproun
19. Různé
a) Úhrada neinvestičních výdajů obcemi, které jsou smluvní stranou dohody
o společném školském obvodu
b) Dar pana L. Lambeitla
c) Demolice části čp. 213 – SDH Kunžak, Mosty, Valtínov
20. Diskuse
21. Závěr
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Brunnerová A., Kálal R.
Vzhledem k přítomné veřejnosti navrhuje starosta projednat bod programu č. 15 jako první.
Zastupitelstvo navržený program včetně přesunu bodu jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovatelé zápisu 40. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 12. 12. 2013 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k zápisu nebyly.
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K bodu 15:
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem žádosti ze dne 12.12.2013 o součinnost
adresovanou zastupitelstvu obce advokátní kanceláří BC BENEŠ, Antala Staška 38, Praha 4.
Žádost se týká vzájemného využívání pozemků v k. ú. Suchdol Ludmilou Forejtovou a Hanou
Pfudlovou. Starosta tuto záležitost konzultoval s právníkem a dne 30.12.2013 zaslal žadateli
vyjádření. Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem tohoto vyjádření obce ve věci žádosti o
součinnost - Ludmila Forejtová x Hana Pfudlová - občanskoprávní spor.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí vyjádření obce ve věci žádosti o součinnost Ludmila Forejtová x Hana Pfudlová - občanskoprávní spor, zaslané dne 30.12.2013
advokátní kanceláři BC BENEŠ, Antala Staška 38, Praha 4 a pověřuje starostu jednáním
s oběma stranami o možném urovnání sporu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 1:
Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce v době od 30.12.2013 do 14.01.2014. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci
Kunžak doručeny žádné připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2014 od občanů.
V průběhu zveřejnění návrhu rozpočtu byla Obcí Kunžak zjištěna nutnost navýšit výdajovou
část rozpočtu o výdaje:
- spoluúčast na úhradě nákladů poskytované sociální služby (Tomi)
Kč 12 000,-- výměna kotle a části rozvodů v pož. zbrojnici Kunžak
Kč 63 000,-- členský podíl MAS Česká Kanada na rok 2014
Kč
1 465,-- vratka nevyčerpaných dotací - fin. vypořádání (přestavba CAS)
Kč 30 833,-a snížit příjmovou část po zpřesnění finančního vztahu se SR o Kč 200,-Finanční výbor na svém jednání dne 22. 01. 2014 projednal návrh rozpočtu, byl seznámen
s potřebou změn a navrhuje zapracovat do návrhu rozpočtu:
snížení v běžných příjmech
položka 4112 – Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu o Kč
200,-navýšení v běžných výdajích
paragraf 4349 – Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva o Kč 12 000,-5512 – PO – dobrovolná část
o Kč 63 000,-6171 – Činnost místní správy
o Kč 1 465,-6402 – Finanční vypořádání minulých let
o Kč 30 833,-zvýšení ve financování
položka 8115
o Kč 107 498,-Finanční výbor předkládá zastupitelstvu obce návrh rozpočtu včetně zapracovaných
navrhovaných změn rozpočtu:
- běžné příjmy snížení celkem
o Kč
200,-- běžné výdaje zvýšení celkem
o Kč 107 298,-- financování zvýšení celkem
o Kč 107 498,-Návrh rozpočtu po zapracovaných změnách v Kč:
Příjmy
20 692 418,-- Kč
Výdaje
23 197 118,-- Kč
Financování 2 504 700,-- Kč
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Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtu na rok 2014 včetně všech změn a
schvaluje Rozpočet obce Kunžak na rok 2014 v Kč:
Příjmy
20 692 418,-- Kč
Výdaje
23 197 118,-- Kč
Financování 2 504 700,-- Kč
Schválený rozpočet je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2015-16 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce v době od 30. 12. 2013 do 14. 01. 2014. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění
nebyly obci Kunžak doručeny žádné připomínky k návrhu rozpočtového výhledu od občanů.
Finanční výbor na svém jednání dne 22. 01. 2014 projednal návrh Rozpočtového výhledu na
roky2015-2016 v tisících Kč a tento návrh předkládá beze změn zastupitelstvu k projednání:
Rok
2015
2016
Příjmy
19 466
19 466
Výdaje
19 900
19 900
Financování
434
434
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky
2015-2016 a schvaluje Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2015-2016 v tis. Kč:
Rok
2015
2016
Příjmy
19 466
19 466
Výdaje
19 900
19 900
Financování
434
434
Schválený Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2015-2016 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Obec Kunžak je povinna podle zákona 563/1993 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a
ČÚS č. 708 odepisovat dlouhodobý majetek. Z dlouhodobého majetku obce se odepisují
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby a Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí. Majetek obce je zařazen do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace
produkce CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC.
Odpisový plán pro odepisování majetku obce Kunžak na rok 2014 byl sestaven v programu
FENIX, modul majetek. V odpisovém plánu je uveden majetek dle středisek, druhu majetku,
inventárního čísla a názvu. U každého majetku je pořizovací cena, datum zařazení, oprávky
k 1. 1. 2014, použitelnost v měsících, používání v měsících, sazba odpisu, měsíční odpis,
roční odpis, oprávky k 31. 12. 2014 a zůstatková cena k 31. 12. 2014. Majetek, který byl
odepsán na hranici zůstatkové hodnoty ve výši 5% pořizovací ceny se již dále neodepisuje.
Celková hodnota odpisovaného majetku obce Kunžak dle odpisového plánu na rok 2014
předloženého zastupitelstvu obce Kunžak v Kč:
Pořizovací cena
181 367 282,64
Oprávky k 1. 1. 2014
49 932 975,89
Roční odpis za rok 2014
2 858 839,-Zůstatková cena k 31. 12. 2014
128 575 467,75
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán obce Kunžak na rok 2014.
Hlasování: jednohlasně
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Dále byl zastupitelstvu předložen odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2014
v celkové hodnotě odpisovaného majetku - zahradní prolézačka a rekonstrukce soc. zařízení,
bezbariérové přístupy, dopadové plochy v Kč:
Pořizovací cena
1 385 538,-- Kč
Roční odpis
53 324,-- Kč
Oprávky
319 944,-- Kč
Zůstatková cena
1 065 594,-- Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2014.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 55/2013/36S, které bylo
schváleno starostou obce Kunžak v závěru roku 2013. Ke schválení opatření byl starosta
pověřen usnesením zastupitelstva obce Kunžak číslo 40 ze dne 12. 12. 2013.
Jedná se o zapojení nerozpočtovaných příjmů (prodej dřeva les, převod prostředků
z účtu ČNB, příjmy za využití spol. místností Mosty, Valtínov, úhrada na kolek na vklad do
KN při prodeji pozemků) na krytí zvýšených výdajů (mzdové prostředky topení bytové,
nebytové hospodářství, převod příspěvků sborům dobrovolných hasičů, kolek na vklad do
KN, převod prostředků na běžný účet) – zvýšení rozpočtu příjmů o 103 104,-- Kč, zvýšení
rozpočtu výdajů o 103 104,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí rozpočtové opatření vlastní č. 55/2013/36S
schválené starostou obce Kunžak v závěru roku 2013. Rozpočtové opatření č. 55/2013/36S je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Nařízením vlády č. 459/2013 se s účinností od 01.01.2014 mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Tímto nařízením se měsíční odměny uvolněných členů zastupitelstev obcí zvyšují
od 01.01.2014 na úroveň, která jim náležela do 31.12.2010. U neuvolněných členů
zastupitelstev obcí s výjimkou neuvolněných starostů se maximální výše měsíčních odměn,
jakou jim může zastupitelstvo ve své vyhrazené pravomoci stanovit, zvyšuje také na úroveň
která platila do 31.12.2010. Je třeba, aby zastupitelstvo schválilo konkrétní výši měsíční
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Kunžak
a rozhodlo, od kdy bude schválená výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva
obce Kunžak poskytována.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby s účinností od 01.02.2014 Obec Kunžak vyplácela
neuvolněným členům Zastupitelstva obce Kunžak měsíční odměny podle nařízení vlády č.
459/2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/20013 o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev
takto:
-za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru nebo komise
ve výši: předseda výboru nebo komise Kč 1120,-- měsíčně
člen zastupitelstva
Kč 360,-- měsíčně
příplatek podle počtu obyvatel Kč 180,-- měsíčně
celkem ve výši
Kč 1660,--měsíčně
- za výkon funkce člena zastupitelstva a člena výboru nebo komise
ve výši : člen výboru nebo komise
Kč 880,-- měsíčně
člen zastupitelstva
Kč 360,-- měsíčně
příplatek podle počtu obyvatel Kč 180,--měsíčně
celkem ve výši
Kč 1420,--měsíčně
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- za výkon funkce neuvolněného místostarosty
základ
Kč 7510,-- měsíčně
příplatek podle počtu obyvatel Kč 2140,-- měsíčně
celkem ve výši
Kč 9650,--měsíčně
Tímto se u neuvolněných členů zastupitelstva obce vykonávajících výše uvedené funkce,
dosavadní výše odměn zvyšuje a zároveň vrací na úroveň která platila do 31.12.2010.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Vlastnice pozemku pod ochranným pásmem vodního zdroje Křikava, PK 3273 ozn. v GP
jako 3272/5 ost.pl. jiná pl. o výměře 922 m2 v obci a k.ú. Kunžak, paní Květoslava
Koudelková, Kunžak, Hradecká 179 navrhla , aby Obec Kunžak vytipovala vhodný pozemek,
který by mohla Obec Kunžak s její parcelou pod ochranným pásmem vodního zdroje Křikava
směnit. Obec Kunžak vytipovala parcelu číslo KN 3373/2 o výměře 1690 m2
ost.pl.neplodná plocha, v k.ú. Kunžak. Tato parcela je v územním plánu označena jako
krajinná zeleň.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby zahájil jednání s paní Květoslavou
Koudelkovou, Kunžak, Hradecká 179, která vlastní pozemek pod ochranným pásmem
vodního zdroje Křikava, PK 3273 ozn. v GP jako 3272/5 ost.pl. jiná pl. o výměře 922 m2
v obci a k.ú. Kunžak o směně této parcely za obecní parcelu číslo KN 3373/2 o výměře
1690 m2 ost.pl.neplodná plocha, v k.ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Obec Kunžak v roce 2013 dokončila stavbu chodníku v Bystřické ulici Kunžak.
Po zaměření skutečného provedení chodníku je třeba dořešit vlastnictví k pozemkům pod
chodníky, tj. část parcely 4789/1 ozn. v GP jako parcela 4789/17 o výměře
322 m2 ost. pl. jiná plocha a část parcely 4789/16 ozn. v GP jako parcela 4789/18 o výměře
34 m2 ost. pl. jiná plocha v obci a k.ú.Kunžak, které vlastní Jihočeský kraj s právem
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Jč kraje a část parcely 4876/1
a část parcely 4848 ozn. v GP jako parcela 4876/3 o výměře 31 m2 ost.pl. jiná plocha v obci a
k.ú. Kunžak , které vlastní PKD, s.r.o. Dačice.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby zahájil jednání o bezúplatném převodu
pozemků pod částí chodníků v ulici Bystřická a to v případě pozemků parcela 4789/1 ozn.
v GP jako parcela 4789/17 o výměře 322 m2 ost. pl. jiná plocha a část parcely 4789/16 ozn.
v GP jako parcela 4789/18 o výměře 34 m2 ost.pl. jiná plocha v obci a k.ú.Kunžak
s vlastníkem těchto pozemků, Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správou a údržbou
silnic Jč kraje se sídlem Nemanická 2133/10,České Budějovice .
V případě pozemků 4876/1 a 4848 ozn. v GP jako parcela 4876/3 o výměře 31 m2 ost.pl.
jiná plocha v obci a k.ú. Kunžak s vlastníkem těchto pozemků, PKD, s.r.o. se sídlem Dělnická
413,Dačice.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání zakázek malého rozsahu osloví starosta
k podání cenové nabídky na akci „PD - stavební úpravy budovy kina – knihovna“ firmy:
- P-ateliér JH, s.r.o., Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- AGP-Nova, spol sr.o., Třída 28. října 17, 370 01 České Budějovice
- Ing. Marie Buzková, Novákova 384, 377 01 Jindřichův Hradec
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Pro vyhodnocení nabídek na akci „PD - stavební úpravy budovy kina – knihovna“ jmenuje
starosta výběrovou komisi ve složení:
- p. Kálal Robert
- p. Král Petr
- p. Kudrna Josef
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí informaci o firmách, které budou obeslány
k podání cenové nabídky a o složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „PD
– stavební úpravy budovy kina – knihovna“
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
V jednotce požární ochrany JPO V ve Valtínově došlo k personálním změnám. Starosta
seznámil zastupitelstvo se zřizovací listinou jednotky požární ochrany JPO V ve Valtínově
odpovídající současnému složení jednotky.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO V ve
Valtínově.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Při uzavírání nových smluv o nájmu hrobového místa je obec občas žádána, majiteli
hrobového zařízení o jeho odstranění a to v případě, že již původní majitel nechce smlouvu o
nájmu hrobového místa na další období uzavřít. Zákon o pohřebnictví v tomto případě
odstranění hrobového zařízení ukládá jeho majiteli. Starosta navrhuje stanovit paušální částku
za odstranění hrobového zařízení pracovníky obce s tím, že by se jednalo o výjimečné
případy, kdy majitelé jsou pokročilého věku, žijí mimo obec a je pro ně složité odstranění
hrobového zařízení zajistit.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje paušální částku ve výši 1200,-- Kč za odstranění
hrobového zařízení pracovníky údržby Obce Kunžak na hřbitovech v Kunžaku a ve
Valtínově.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela nabídku od firmy FAKTOR TEAM, U tří lvů 5, České Budějovice na
zpracování internetového TV zpravodaje pro obce a města. Firma nabízí kompletní video
zpravodaj na klíč, včetně možnosti moderování z virtuálního studia. Služba zahrnuje veškeré
pořízení materiálu a kompletaci celého díla. Veškeré zpracování je ve Full- HD kvalitě. Pro
uložení na síť je využívána služba You Tube a na obecní stránky vedou pouze linky, server
obce se nezatěžuje velkými soubory. Základní cenová hladina jednoho dílu se podle obsahu
pohybuje od 2.900,- Kč do 8.900,- Kč, tj. při 11 dílech od cca. 35.000,- Kč do 100.000,- Kč.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s pořízením internetového TV zpravodaje pro obec,
nabídnuté obci firmou FAKTOR TEAM, U tří lvů 5, České Budějovice.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, Praha 10 žádá o peněžitý dar na
servis starých a zřizování nových babyboxů.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 2.000,-- Kč
Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, Praha 10 s tím, že tyto
prostředky budou využity na údržbu babyboxu v Jindřichově Hradci.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Tělovýchovná jednota Kunžak žádá o poskytnutí finančního příspěvku na turnaj v sálové
kopané přípravek (ročník 2003 a mladší), který se uskuteční 15.3.2014
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3. 000,-Kč TJ Kunžak na pořádání turnaje v sálové kopané přípravek, který se uskuteční 15.3.2014
ve sportovní hale v Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Obec Kunžak obdržela od pana Bohumila Pidrmana, bytem Chvalkovice 27, 378 81
Slavonice, žádost o dotaci na provoz pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli, v Mostech a ve
Valtínově v roce 2014 ve výši 12.000,- Kč. Panu Pidrmanovi byla Obcí Kunžak v roce 2013
poskytnuta dotace na provoz pojízdné prodejny ve výši 1.000,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím dotace panu Bohumilu Pidrmanovi,
Chvalkovice 27, 378 81 Slavonice na provozování pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli, v
Mostech a ve Valtínově v roce 2014 ve výši 1.000,- Kč měsíčně.
Hlasování: jednohlasně
Pan Jiří Miláček, Nerudova 450, 378 62 Kunžak, který do konce roku 2013 zajišťoval
zásobování obcí Suchdol a Terezín pojízdnou prodejnou oznámil, že od ledna 2014 bude pro
nezájem o tyto služby v Suchdole, zajišťovat zásobování pojízdnou prodejnou pouze v obci
Terezín. V roce 2013 byla panu J. Miláčkovi poskytnuta Obcí Kunžak dotace na provoz
pojízdné prodejny ve výši 900,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím dotace panu Jiřímu Miláčkovi, Nerudova
450, 378 62 Kunžak na provozování pojízdné prodejny v Terezíně v roce 2014 ve výši 500,Kč měsíčně.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Kunžaku žádá o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost v roce 2014.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost místní
organizace Svazu tělesně postižených Kunžak pro rok 2014 ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Obec Kunžak obdržela od spolku Lungta Praha žádost o připojení k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Dne 10.3.2014 bude v rámci této kampaně připomenuto 55. výročí
povstání tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Akci je možné podpořit vyvěšením tibetské
vlajky dne 10.3.2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání symbolu ČR. Tibetskou
vlajku je možné objednat a zakoupit u spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s tím, aby se obec Kunžak připojila ke kampani
„Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2014.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu administrátora Římskokatolické farnosti
Kunžak P.Ing. J. Špiříka, Th.D. ve kterém děkuje za dar poskytnutý obcí z vybraného
vstupného z koncertu v kostele ve výši 21.300,- Kč a za dar ve výši 7.000,- Kč na opravu
střechy věže kostela. V závěru dopisu přeje celému zastupitelstvo požehnané svátky vánoční a
mnoho úspěchů v novém roce.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere dopis administrátora Římskokatolické farnosti Kunžak P.
Ing. J. Špiříka, Th.D. na vědomí.
K bodu 18:
Starosta seznámil zastupitelstvo s děkovným listem od Ing. Tomáše Jirsy, starosty Hluboké
nad Vltavou a senátora Parlamentu ČR a RNDr. Michala Valenčíka - dokumentace
ohrožených sakrálních staveb. V děkovném listu oceňují zásluhy všech, kteří se podíleli na
obnově kapličky jižně od Kaprounu.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí děkovný list od Ing. Tomáše Jirsy a RNDr.
Michala Valenčíka týkající se obnovy kapličky jižně od Kaprounu.
K bodu 19: Různé
a) Obec Kunžak obdržela od odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Jihočeského kraje informaci o právní úpravě úhrady neinvestičních výdajů na školská
zařízení mezi obcemi.
Podle § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. před 1. lednem 2013 platilo, že se obce
účastné na dohodě o společném školském obvodu musely podílet na výdajích školy i
školských zařízení sloužících této škole. Povinnost podílu na úhradě výdajů na školu byla v §
180 odst. 1 zrušena, avšak povinnost přispívat na školská zařízení sloužící základní škole byla
zachována. Tudíž platí, že výdaje na činnost školských zařízení sloužících základních škole se
společným školským obvodem platí obce účastné na dohodě o společném školském obvodu a
to poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích. Výdaje jsou
zmíněny obecně a tedy jde o investice i výdaje na provoz. Podíl na výdajích se určuje podle
počtu žáků, rozumí se žáků školy. Zákon totiž v § 180 odst. 1 bere v potaz „službu školských
zařízení škole“, nikoli jednotlivým žákům. Podstatné je, že tato zařízení jsou určena pro žáky
školy obecně a každý žák jich může využívat. Podíly na výdajích školní jídelny, školní
družiny, popř. školního klubu budou tedy stanoveny podle počtu žáků základní školy
s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích bez ohledu na to, zda konkrétní žák skutečně
využívá příslušných školských služeb. Obce se mohou dohodnout odlišně a pak bude mít
jejich dohoda přednost před zákonem.
Starosta požádal vedení základní školy Kunžak o výpočet neinvestičních výdajů na školní
jídelnu a družinu za roky 2010 až 2012. Průměrné náklady činí 661,- Kč na žáka. V případě
obce Člunek by roční příspěvek činil 14.542,- Kč, v případě obce Střížovice 22.470,- Kč.
Po jednání se starosty Člunku a Střížovic je zastupitelstvu předložen návrh Dodatku č.1
k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu a o způsobu úhrady neinvestičních
výdajů spádové školy Základní škola Kunžak ze dne 29.11.2004, který mění článek III.
Dohody takto:
V souladu s §180 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb. se obce dohodly, že Obec Člunek
a Obec Střížovice budou Obci Kunžak hradit výdaje na činnost školských zařízení (školní
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jídelna, školní družina) sloužících základní škole. Výše úhrady je stanovena dohodou a pro
roky 2014 až 2018 činí v případě Obce Člunek 15.000,- Kč /rok, v případě Obce Střížovice
23.000,- Kč /rok. Ostatní ujednání dohody zůstávají beze změny.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje Dodatek č.1 k Dohodě o vytvoření společného
školského obvodu a o způsobu úhrady neinvestičních výdajů spádové školy Základní škola
Kunžak ze dne 29.11.2004.
Hlasování: jednohlasně
b) Pan L. Lambeitl žijící v Praze, jehož otec pochází z Kunžaku, vyrobil pro obec Kunžak a
v prosinci minulého roku předal do rukou starostovi kovový řetěz se závěsným znakem obce.
Řetěz se závěsným znakem je umístěn v kanceláři starosty.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí informaci o tom, že obec Kunžak získala darem
kovový řetěz se závěsným znakem obce od pana L. Lambeitla. Pověřuje starostu, aby formou
dopisu za tento dar panu L. Lambeitlovi poděkoval
Hlasování: jednohlasně
c) Obec Kunžak hodlá odstranit část budovy čp.213 v Kunžaku. Starosta navrhuje, aby
demolici části budovy provedly SDH Kunžak, Mosty, Valtínov a obec jim za tyto práce
zaplatila částku určenou zastupitelstvem.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s tím, aby demolici části budovy čp. 213 v Kunžaku
společně provedly SDH Kunžak, Mosty, Valtínov za celkovou cenu 105. 000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně

Usnesení č. 41
Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
- Rozpočet obce Kunžak na rok 2014 v Kč:
Příjmy
20 692 418,-- Kč
Výdaje
23 197 118,-- Kč
Financování 2 504 700,-- Kč
Schválený rozpočet je nedílnou součástí zápisu.

- Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2015-2016 v tis. Kč:
Rok
2015
2016
Příjmy
19 466
19 466
Výdaje
19 900
19 900
Financování
434
434
Schválený Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2015-2016 je nedílnou součástí zápisu.
- odpisový plán obce Kunžak na rok 2014.
- odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2014.
- zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO V ve Valtínově.
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- paušální částku ve výši 1200,-- Kč za odstranění hrobového zařízení pracovníky údržby
Obce Kunžak na hřbitovech v Kunžaku a ve Valtínově.
- Dodatek č.1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu a o způsobu úhrady
neinvestičních výdajů spádové školy Základní škola Kunžak ze dne 29.11.2004.
Souhlasí:
- aby s účinností od 01.02.2014 Obec Kunžak vyplácela neuvolněným členům Zastupitelstva
obce Kunžak měsíční odměny podle nařízení vlády č. 459/2013, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/20013 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
takto: za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru nebo komise
ve výši: předseda výboru nebo komise Kč 1120,-- měsíčně
člen zastupitelstva
Kč 360,-- měsíčně
příplatek podle počtu obyvatel Kč 180,-- měsíčně
celkem ve výši
Kč 1660,--měsíčně
za výkon funkce člena zastupitelstva a člena výboru nebo komise
ve výši : člen výboru nebo komise
Kč 880,-- měsíčně
člen zastupitelstva
Kč 360,-- měsíčně
příplatek podle počtu obyvatel Kč 180,--měsíčně
celkem ve výši
Kč 1420,--měsíčně
za výkon funkce neuvolněného místostarosty
základ
Kč 7510,-- měsíčně
příplatek podle počtu obyvatel Kč 2140,-- měsíčně
celkem ve výši
Kč 9650,--měsíčně
Tímto se u neuvolněných členů zastupitelstva obce vykonávajících výše uvedené funkce,
dosavadní výše odměn zvyšuje a zároveň vrací na úroveň která platila do 31.12.2010.
- s poskytnutím peněžitého daru ve výši 2.000,-- Kč Občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti - STATIM, Praha 10 s tím, že tyto prostředky budou využity na údržbu
babyboxu v Jindřichově Hradci.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3. 000,-- Kč TJ Kunžak na pořádání turnaje
v sálové kopané přípravek, který se uskuteční 15.3.2014 ve sportovní hale v Kunžaku.
- s poskytnutím dotace panu Bohumilu Pidrmanovi, Chvalkovice 27, 378 81 Slavonice na
provozování pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli, v Mostech a ve Valtínově v roce 2014 ve
výši 1.000,- Kč měsíčně.
- s poskytnutím dotace panu Jiřímu Miláčkovi, Nerudova 450, 378 62 Kunžak na
provozování pojízdné prodejny v Terezíně v roce 2014 ve výši 500,- Kč měsíčně.
- s poskytnutím finančního příspěvku na činnost místní organizace Svazu tělesně
postižených Kunžak pro rok 2014 ve výši 10.000,- Kč.
- s tím, aby demolici části budovy čp. 213 v Kunžaku společně provedly SDH Kunžak,
Mosty, Valtínov za celkovou cenu 105. 000,-- Kč.

N e s o u h l a s í:
- s pořízením internetového TV zpravodaje pro obec, nabídnuté obci firmou FAKTOR
TEAM, U tří lvů 5, České Budějovice.
- s tím, aby se obec Kunžak připojila ke kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení
tibetské vlajky dne 10.3.2014.
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P o v ě ř u j e:
- starostu, aby se jednáním se stranami sporu Ludmilou Forejtovou a Hanou Pfudlovou
pokusil o možné urovnání sporu.
- starostu, aby zahájil jednání s paní Květoslavou Koudelkovou, Kunžak, Hradecká 179,
která vlastní pozemek pod ochranným pásmem vodního zdroje Křikava, PK 3273 ozn.
v GP jako 3272/5 ost.pl. jiná pl. o výměře 922 m2 v obci a k.ú. Kunžak o směně této
parcely za obecní parcelu číslo KN 3373/2 o výměře 1690 m2 ost.pl.neplodná plocha,
v k.ú. Kunžak.
- starostu, aby zahájil jednání o bezúplatném převodu pozemků pod částí chodníků v ulici
Bystřická a to v případě pozemků parcela 4789/1 ozn. v GP jako parcela 4789/17 o
výměře 322 m2 ost. pl. jiná plocha a část parcely 4789/16 ozn. v GP jako parcela 4789/18
o výměře 34 m2 ost.pl. jiná plocha v obci a k.ú.Kunžak s vlastníkem těchto pozemků,
Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice, s právem
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jč kraje se sídlem
Nemanická 2133/10,České Budějovice. V případě pozemků 4876/1 a 4848 ozn. v GP jako
parcela 4876/3 o výměře 31 m2 ost.pl. jiná plocha v obci a k.ú. Kunžak s vlastníkem těchto
pozemků, PKD, s.r.o. se sídlem Dělnická 413, Dačice.
- starostu, aby formou dopisu poděkoval panu L. Lambeitlovi za kovový řetěz se závěsným
znakem, který daroval obci.
B e r e n a v ě d o m í:
- vyjádření obce ve věci žádosti o součinnost - Ludmila Forejtová x Hana Pfudlová občanskoprávní spor, zaslané dne 30.12.2013 advokátní kanceláři BC BENEŠ, Antala
Staška 38, Praha 4
- rozpočtové opatření vlastní č. 55/2013/36S schválené starostou obce Kunžak v závěru roku
2013. Rozpočtové opatření č. 55/2013/36S je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- informaci o firmách, které budou obeslány k podání cenové nabídky a o složení výběrové
komise pro vyhodnocení nabídek na akci „PD – stavební úpravy budovy kina – knihovna“
- informaci o tom, že obec Kunžak získala darem kovový řetěz se závěsným znakem obce
od pana L. Lambeitla.
- dopis administrátora Římskokatolické farnosti Kunžak P. Ing. J. Špiříka, Th.D.
- děkovný list od Ing. Tomáše Jirsy a RNDr. Michala Valenčíka týkající se obnovy
kapličky jižně od Kaprounu.
Schůze skončila v 19.00 hodin
Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Brunnerová Alena
Ověřeno dne:

Kálal Robert
Ověřeno dne:

Čapek Jaroslav
starosta obce
Ověřeno dne:

