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Zápis č. 43
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 20. 03. 2014 v 17.00 hodin
Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing.
Moučka P., Ing. Popela P., Procházková J., Rozporka L., Vobrová D.,
Program:
1. Výběr zhotovitele na akci „Výměna oken v budově ZŠ SNW Kunžak“
2. Výběr zhotovitele na akci „Oprava povrchu komunikace Kunžak m.č. Mosty“
3. Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení výjezdové základny ZZS JčK
na pozemku č. 2981/151 v k.ú. Kunžak, ulice Nerudova
4. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Kunžak, který má být zvolen ve
volbách do zastupitelstev obcí na volební období 2014 – 2018
5. Nabídka na zpracování pořadu – Jihočeská televize
6. Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemku č. 4846/1 a 4848 označený
v G.P. jako parcela číslo 4876/3 o výměře 31m2 v k.ú. Kunžak – informace
7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Autocamp Zvůle
8. Různé
a) Pronájem pozemku 27/2; 27/3 a 27/4 v k.ú. Mosty
b) Příspěvek SDH Kunžak za provedené zásahy
c) B.j. 5 PB-VB Kunžak čp. 170 II. Etapa-více a méně náklady
d) B.j. 5 PB-VB Kunžak čp. 170 II. Etapa- zpevněné plochy
e) Terénní úpravy – SDH Valtínov
f) Žádost o příspěvek JHMD
g) Komunitní plánování soc. služeb ORP J. Hradec
h) Letní koncert
9. Diskuse
10. Závěr
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P.
Ověřovatelé zápisu 42. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 20. 02. 2014 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k zápisu nebyly.
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K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek na akci „Výměna oken v budově Základní školy SNW Kunžak“ ze dne
17. 3. 2014.
Komise:

Král Petr - předseda (volbou)
Mgr. Krafková Eva, Procházková Jiřina, Vlášek Petr

Obeslány byly tyto firmy:
LD OKNA , a.s., Vídeňská 329, 37701 Jindřichův Hradec
OKNO – Plast PN, s.r.o., České Vrbné 2381, 370 11 České Budějovice
OKNOTHERM, spol. sr. o., Linecká 377, 382 41 Kaplice
PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
VEKRA OKNA, Nádražní 97/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Na základě zveřejnění výzvy k podání nabídek se do výběrového řízení přihlásily ještě
tyto firmy:
WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
BINTER spol. sr. o. , Husova 4, 370 01 České Budějovice
GANGARO, s. r. o., Nádražní 323, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Jan Bastl, Třebětice 75, 380 01 Dačice
Vanellus Lightning s.r.o., Jarošovská 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
BINTER spol. sr. o. , Husova 4, 370 01 České Budějovice
GANGARO, s. r. o., Nádražní 323, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Jan Bastl, Třebětice 75, 380 01 Dačice
Vanellus Lightning s.r.o., Jarošovská 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec
LD OKNA , a.s., Vídeňská 329, 37701 Jindřichův Hradec
Hodnotící komise ze zadávacího řízení vyřadila firmu Vanellus Lightning s.r.o., Jarošovská
840/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Uchazeč nepodal nabídku v souladu se zadávacími
podmínkami a požadavky zadavatele – menší počet komor, než byl požadován.
Nabídky byly hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena
včetně DPH. V souladu se zadávacími podmínkami stanovila hodnotící komise pořadí
nabídek podle výše nabídkových cen následovně.
1. PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
Nabídnutá cena: 294.619,- Kč včetně DPH
2. GANGARO, s. r. o., Nádražní 323, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Nabídnutá cena: 311.758,- Kč včetně DPH
3. BINTER spol. sr. o. , Husova 4, 370 01 České Budějovice
Nabídnutá cena: 329.432,- Kč včetně DPH
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4. WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Nabídnutá cena:

337.531,- Kč včetně DPH

5. Jan Bastl, Třebětice 75, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena: 358.195,- Kč včetně DPH
6. LD OKNA , a.s., Vídeňská 329, 37701 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 409.376,- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Výměna oken v budově Základní
školy SNW Kunžak“ byla vybrána firma PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01
Jihlava za nabídnutou cenu 294.619,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek na akci „Oprava povrchu komunikace Kunžak m. č. Mosty“ ze dne 19. 3.
2014.
Komise:

Drahoslava Vobrová - předseda (volbou)
Ing. Petr Moučka, Luboš Rozporka

Obeslány byly tyto firmy:
-

SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
COLAS CZ a.s., Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
VIALIT Soběslav, spol. s r. o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

Na základě zveřejnění výzvy se do výběrového řízení nepřihlásily žádné další firmy.
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
VIALIT Soběslav, spol. s r. o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
COLAS CZ a.s., Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídky byly hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena
včetně DPH. V souladu se zadávacími podmínkami stanovila hodnotící komise pořadí
nabídek podle výše nabídkových cen následovně.
1. VIALIT Soběslav, spol. s r. o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
Nabídnutá cena: 288.859,- Kč včetně DPH
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 309.541,33 včetně DPH
3. COLAS CZ a.s., Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí
Nabídnutá cena: 436.915,27 včetně DPH
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Oprava povrchu komunikace Kunžak m.
č. Mosty“ byla vybrána firma VIALIT Soběslav, spol. s r. o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01
Soběslav za nabídnutou cenu 288.859,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak obdržela žádost od ZZS JčK o vyjádření k novostavbě výjezdové základny ZZS
JčK na pozemku č. 2981/151 v obci a k.ú. Kunžak, ulice Nerudova. Současně s tím obdržela
žádost o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení výše uvedené
stavby. Na základě souhlasu s tímto postupem bude stavebnímu úřadu předložen ke schválení
návrh veřejnoprávní smlouvy. Po odsouhlasení ze strany stavebního úřadu bude všem
účastníkům předložena smlouva k podpisu. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní a
stavební rozhodnutí o povolení stavby a jsou v ní shrnuty veškeré podmínky účastníků řízení.
Zastupitelstvo obce Kunžak nemá připomínek k novostavbě objektu – výjezdová základna
ZZS JčK na pozemku č. 2981/151 v k. ú. Kunžak, ulice Nerudova dle předložené PD Martina
Bártíka, číslo zakázky 02/2013/09.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a
provedení stavby výjezdové základny ZZS JčK na pozemku č. 2981/151 v k. ú. Kunžak, ulice
Nerudova.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby po schválení veřejnoprávní smlouvy o
umístnění a provedení stavby výjezdové základny ZZS JčK na pozemku č. 2981/151 v k. ú.
Kunžak, ulice Nerudova stavebním úřadem tuto smlouvu podepsal.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Na podzim letošního roku se budou konat volby do zastupitelstev obcí na volební období
2014 - 2018. V souladu s § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), stanoví současné zastupitelstvo počet členů Zastupitelstva obce Kunžak, který má být
zvolen ve volbách do Zastupitelstva obce Kunžak na volební období 2014 - 2018.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje v souladu s § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), počet členů Zastupitelstva obce Kunžak, který má být zvolen ve
volbách do zastupitelstev obcí na volební období 2014 – 2018 na 11 členů.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Obec Kunžak obdržela nabídku od obchodního zástupce firmy Jihočeská televize na
zpracování pořadu propagujícího dění v obci. Cena jednoho pořadu včetně formátu pro
internetové stránky je 15.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s pořízením pořadu propagujícího dění v obci od
firmy Jihočeská televize.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 6:
Obec Kunžak při přípravě darovací smlouvy s PKD, s.r.o. se sídlem Dělnická 413, Dačice na
bezúplatný převod pozemků číslo 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 pod novým chodníkem v ulici Bystřická
v Kunžaku do majetku Obce Kunžak zjistila, že parcely číslo 4848 a 4876/1 v obci a k.ú.
Kunžak, z nichž je převáděná parcela vytvořena, jsou zatíženy zástavním právem smluvním.
Obec Kunžak vyrozuměla PKD s.r.o. Dačice, že darovací smlouvu bude možné uzavřít až
po odstranění omezení vlastnického práva, které spočívá v zástavním právu smluvním, kterým
jsou předmětné pozemky zatíženy.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že Obec Kunžak uzavře darovací smlouvu s
PKD, s.r.o. se sídlem Dělnická 413, Dačice na bezúplatný převod pozemků číslo 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
pod novým chodníkem v ulici Bystřická v Kunžaku do majetku Obce Kunžak až po
odstranění omezení vlastnického práva, které spočívá v zástavním právu smluvním, kterým
jsou předmětné pozemky zatíženy.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Obec Kunžak obdržela žádost firmy Autocamp Zvůle, s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy
na parcely č. 949/1; 978; část 985/1; 987; 988/1; 988/2; 988/3 a 990/3 v k. ú. Mosty na
provozování autokempu (tábořiště) na dobu 10 let tj. od 1.1.2015 do 31.12.2024. Firma
v současné době řeší možnosti dalšího rozvoje zejména v oblasti zkvalitnění služeb
rekreantům, sociální, sportovní a technickou vybavenost. K těmto rozhodnutím potřebuje
znát, mimo jiné, zda a za jakých podmínek bude moci výše uvedené pozemky užívat.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků p.č. 949/1;
978; část 985/1; 987; 988/1; 988/2; 988/3 a 990/3 v k. ú. Mosty na provozování autokempu
(tábořiště) na dobu 10 let tj. od 1.1.2015 do 31.12.2024.
Hlasování: pro 10x
zdrželi se: Král P.
K bodu 8: Různé
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem majitelů pozemků 27/2; 27/3 a 27/4 v obci a k.
ú. Mosty. Tyto pozemky o celkové výměře 148 m2 jsou zastavěny stavbou místní
komunikace 31c, která je v majetku Obce Kunžak. Majitelé pozemku sdělují, že Obec Kunžak
užívá tyto pozemky bez jejich souhlasu a požadují uzavřít nájemní smlouvu za cenu 5.000,Kč za rok. Obec Kunžak již v roce 2013 nabídla majitelům odkup těchto pozemků za cenu
30,- Kč za m2. Majitelé s prodejem nesouhlasili. Požadovali směnu výše uvedených pozemků
za obecní pozemek parcela č. 1269/5 v k. ú. Mosty. Směnu pozemků nebylo možné
z logických důvodů, vzhledem ke konkrétní situaci v této lokalitě provést.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak připravila a zaslala majitelům
pozemků 27/2; 27/3 a 27/4 v obci a k. ú. Mosty zastavěných stavbou místní komunikace 31c
návrh kupní smlouvy na odkoupení těchto pozemků do majetku Obce Kunžak za cenu
zjištěnou znaleckým posudkem.
Hlasování: jednohlasně
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b)
Na 45. zasedání Obecního zastupitelstva Kunžak dne 29.10.1998 bylo, mimo jiné,
rozhodnuto o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč ročně SDH Kunžak za provedené
zásahy. V té době SDH Kunžak nedostával žádný jiný příspěvek za provedené zásahy.
V současné době je zásahové jednotce JPO III. SDH Kunžak poskytována náhrada za
zásahy formou dotace od KÚ JčK. Mimo této dotace dostává zásahová jednotka další finanční
prostředky ze státního rozpočtu. SDH dále dostává příspěvek od Obce Kunžak na pořádání
hasičských závodů.
Doporučuje se vyplácení příspěvku ve výši 5.000,- Kč za rok o kterém bylo rozhodnuto
obecním Zastupitelstvem Kunžak dne 29.10.1998 počínaje rokem 2014 zrušit.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zrušením vyplácení příspěvku ve výši 5.000,- Kč
ročně SDH Kunžak za provedené zásahy, který byl poskytován na základě rozhodnutí
Obecního zastupitelstva Kunžak ze dne 29.10.1998.
Hlasování: jednohlasně
c) Starosta seznámil zastupitelstvo s vyčíslením více a méně nákladů akce „B.j. 5 PB–VB
Kunžak čp. 170 II. etapa“. Celkové více náklady po odečtení méně nákladů včetně nákladů na
provedení vstupu do objektu, které nebyly předmětem akce činí 231.311,02 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o vyčíslení více a méně nákladů
akce „B.j. 5 PB–VB Kunžak čp. 170 II. etapa“.
Hlasování: jednohlasně
d) Součástí projektové dokumentace na akci „B.j.5 PB–VB Kunžak čp. 170 II. etapa“ byly i
zpevněné plochy. Tyto plochy nebylo možné zahrnout do žádosti o poskytnutí dotace (nebyly
uznatelným nákladem). Vzhledem k tomu, že stavební úpravy a přístavba domu čp. 170 bude
v polovině letošního roku ukončena, bylo by žádoucí zrealizovat v letošním roce i zpevněné
plochy u tohoto domu.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak provedla v roce 2014 akci „B.j.
5 PB–VB Kunžak čp. 170 II. etapa – zpevněné plochy“ dle projektové dokumentace
vypracované firmou P-atelier, č. zakázky 03/2014.
Hlasování: jednohlasně
e) SDH Valtínov nabízí Obci Kunžak provedení terénních úprav, které by umožnily příjezd
na hřiště ve Valtínově po obecních parcelách č. 28/7 a 481/41. Příjezd na hřiště by byl
neveřejný (osazen závorou – dodá obec) a sloužil by pouze obci a místním spolkům při
pořádání akcí na hřišti.
Dále SDH Valtínov nabízí provedení terénních úprav ve Valtínově na parcelách č. 16/5,
18/2, 33/13 a 56/1, tak aby tyto bylo možné udržovat technikou údržby obce. Pozemky by
byly zbaveny náletových dřevin, pokryty ornicí, upraveny, vysvahovány a osety. SDH
Valtínov by tyto práce provedl za příspěvek ve výši 60.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby SDH Valtínov provedl terénní úpravy,
které by umožnily příjezd na hřiště ve Valtínově po obecních parcelách č. 28/7 a 481/41.
Příjezd na hřiště by byl neveřejný (osazen závorou – dodá obec) a sloužil by pouze obci a
místním spolkům při pořádání akcí na hřišti a dále terénní úpravy ve Valtínově na parcelách č.
16/5, 18/2, 33/13 a 56/1 tak, aby tyto bylo možné udržovat technikou údržby obce. Pozemky
budou zbaveny náletových dřevin, pokryty ornicí, upraveny, vysvahovány a osety. Za tyto
práce bude SDH Valtínov poskytnut Obcí Kunžak příspěvek ve výši 60.000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
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f) Obec Kunžak obdržela žádost od akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy o
příspěvek na Velikonoční jízdu parním vlakem konanou dne 19.4.2014 na trati Jindřichův
Hradec – Nová Bystřice a zpět. V programu celé jízdy je zahrnuta přeprava parním vlakem
s historickou soupravou a doprovodný program pro děti všech věkových kategorií.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s poskytnutím příspěvku akciové společnosti
Jindřichohradecké místní dráhy na Velikonoční jízdu parním vlakem konanou dne 19.4.2014
na trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a zpět.
Hlasování: jednohlasně
g) V lednu letošního roku vnikla pracovní skupina Strmilov, která se zabývá projektem
komunitního plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
(ORP). Pracovní skupiny jsou otevřené, rozmanité a členy se mohou stát zástupci obcí,
poskytovatelů a uživatelů nebo zájemci o tuto problematiku. Metodikem projektu je Daniel
Rosecký, koordinátorkou Monika Edrová. Důležitým výstupem činnosti pracovní skupiny
bude nejen komunitní plán sociálních služeb ORP J. Hradec, ale také aktualizace katalogu
všech poskytovatelů sociálních služeb, který bude k dispozici všem obcím.
Starosta obce Kunžak byl, spolu se starosty okolních obcí, pozván na jednání pracovní
skupiny konané ve Strmilově dne 18.3.2014. Na tomto setkání získal základní informace o
komunitním plánování sociálních služeb.
Navrhuje se, aby Zastupitelstvo obce Kunžak pověřilo zástupce za obec Kunžak, který
bude s pracovní skupinou spolupracovat.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby projednal s paní Bc. Miroslavou
Ferdanovou zda by zastupovala obec Kunžak a spolupracovala s pracovní skupinou Strmilov
na projektu komunitního plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností
Jindřichův Hradec.
Hlasování: pro 10
zdrželi se: Čapek J.
h) Mgr. Krafková E. informovala o možnosti uspořádání Letního koncertu v kostele sv.
Bartoloměje dne 22. 07. 2014 od 19 hod., je třeba stanovit cenu vstupného.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu vstupného na Letní koncert v kostele sv.
Bartoloměje dne 22. 07. 2014 od 19 hod. ve výši 100,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
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Usnesení č. 43
Zastupitelstva obce Kunžak dne 20. 03. 2014
Zastupitelstvo obce Kunžak
Souhlasí:
- aby na akci „Výměna oken v budově Základní školy SNW Kunžak“ byla vybrána firma
PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava za nabídnutou cenu 294.619,Kč včetně DPH
- aby na akci „Oprava povrchu komunikace Kunžak m. č. Mosty“ byla vybrána firma VIALIT
Soběslav, spol. s r. o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav za nabídnutou cenu
288.859,- Kč včetně DPH
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby výjezdové základny
ZZS JčK na pozemku č. 2981/151 v k. ú. Kunžak, ulice Nerudova.
- s tím, aby Obec Kunžak připravila a zaslala majitelům pozemků 27/2; 27/3 a 27/4 v obci a
k. ú. Mosty zastavěných stavbou místní komunikace 31c návrh kupní smlouvy na
odkoupení těchto pozemků do majetku Obce Kunžak za cenu zjištěnou znaleckým
posudkem.
- se zveřejněním záměru pronájmu pozemků p.č. 949/1; 978; část 985/1; 987; 988/1; 988/2;
988/3 a 990/3 v k. ú. Mosty na provozování autokempu (tábořiště) na dobu 10 let tj. od
1.1.2015 do 31.12.2024.
- se zrušením vyplácení příspěvku ve výši 5.000,- Kč ročně SDH Kunžak za provedené
zásahy, který byl poskytován na základě rozhodnutí obecního Zastupitelstva Kunžak ze
dne 29.10.1998.
- s tím, aby Obec Kunžak provedla v roce 2014 akci „B.j.5 PB –VB Kunžak čp. 170 II. etapa
– zpevněné plochy“ dle projektové dokumentace vypracované firmou P-atelier, č. zakázky
03/2014.
- s tím, aby SDH Valtínov provedl terénní úpravy, které by umožnily příjezd na hřiště ve
Valtínově po obecních parcelách č. 28/7 a 481/41. Příjezd na hřiště by byl neveřejný
(osazen závorou) – dodá obec a sloužil by pouze obci a místním spolkům při pořádání akcí
na hřišti a dále terénní úpravy ve Valtínově na parcelách č. 16/5, 18/2, 33/13 a 56/1 tak,
aby tyto bylo možné udržovat technikou údržby obce. Pozemky budou zbaveny
náletových dřevin, pokryty ornicí, upraveny, vysvahovány a osety. Za tyto práce bude
SDH Valtínov poskytnut Obcí Kunžak příspěvek ve výši 60.000,- Kč.
N e s o u h l a s í:
- s pořízením pořadu propagujícího dění v obci od firmy Jihočeská televize.
- s poskytnutím příspěvku akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy
na
Velikonoční jízdu parním vlakem konanou dne 19.4.2014 na trati Jindřichův Hradec –
Nová Bystřice a zpět.
S t a n o v u j e:
- v souladu s § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet
členů Zastupitelstva obce Kunžak, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev obcí
na volební období 2014 – 2018 na 11 členů.
- cenu vstupného na Letní koncert v kostele sv. Bartoloměje dne 22. 07. 2014 od 19 hod. ve
výši 100,- Kč.
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P o v ě ř u j e:
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v budově Základní školy SNW
Kunžak“
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace Kunžak m. č. Mosty“
- starostu, aby po schválení veřejnoprávní smlouvy o umístnění a provedení stavby
výjezdové základny ZZS JčK na pozemku č. 2981/151 v k. ú. Kunžak, ulice Nerudova
stavebním úřadem tuto smlouvu podepsal.
- starostu, aby projednal s paní Bc. Miroslavou Ferdanovou zda by zastupovala obec Kunžak
a spolupracovala s pracovní skupinou Strmilov na projektu komunitního plánování
sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Jindřichův Hradec.
N e m á p ř i p o m í n e k:
- k novostavbě objektu – výjezdová základna ZZS JčK na pozemku č. 2981/151 v k. ú.
Kunžak, ulice Nerudova dle předložené PD Martina Bártíka, číslo zakázky 02/2013/09.
B e r e n a v ě d o m í:
- že Obec Kunžak uzavře darovací smlouvu s PKD, s.r.o. se sídlem Dělnická 413, Dačice na
bezúplatný převod pozemků číslo 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 pod novým chodníkem v ulici Bystřická
v Kunžaku do majetku Obce Kunžak až po odstranění omezení vlastnického práva, které
spočívá v zástavním právu smluvním, kterým jsou předmětné pozemky zatíženy.
- informaci o vyčíslení více a méně nákladů akce „B.j.5 PB–VB Kunžak čp. 170 II. etapa“
Schůze skončila v 18.30 hodin

Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Mgr. Krafková Eva
Ověřeno dne:

Ing. Moučka Petr
Ověřeno dne:

Čapek Jaroslav
starosta obce
Ověřeno dne:

