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Zápis č. 45
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 05. 2014 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Ing. Moučka P., Brunnerová
A., Ing. Popela P., Vobrová D., Procházková J.
Omluvena: Mgr. Krafková E.
Přizvána: Danielová J.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Závěrečný účet Obce Kunžak za rok 2013
Schválení účetní závěrky Obce Kunžak za rok 2013
Rozpočtová opatření vlastní
POV – přijetí dotace
Výběr firem k obeslání na podání nabídky na akci „Výměna obrubníků –
chodníky Dačická ulice, Kunžak“ + složení výběrové komise
6. Výběr firem k obeslání na podání nabídky na akci „Střecha + zateplení stropu
pavilonu MŠ“ + složení výběrové komise
7. Výběr firem k obeslání na podání nabídky na akci „Vytěžení sedimentu a
obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“ + složení
výběrové komise
8. Likvidace bioodpadu
9. Návrh na prodej nepotřebného obecního pozemku číslo 3373/2 v k.ú.Kunžak
ost.pl.nepl. o výměře 1690 m2
10. Směna stavby pozemní komunikace v délce 300 m včetně pozemkové parcely
KN číslo 464/3 o výměře 3177 m2 ost.pl.ost.komunikace v obci
Kunžak,k.ú.Kaproun, takto označené v GP z vlastnictví Jihočeského kraje za
obecní parcelu KN 464/2 o výměře 1682 m2 ost.pl.ost.komunikace v obci
Kunžak, k.ú.Kaproun
11. Žádost o odkoupení pozemku číslo st.627/2 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 160 m2 v obci a k.ú.Kunžak pod domem čp.416 v Kunžaku.
12. Různé
a) Žádost o úpravu povrchu účelové komunikace na p. č. 271/1 v k.ú. Kunžak
b) Žádost o příspěvek – Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR
c) Žádost MŠ Kunžak o navýšení rozpočtu na rok 2014
d) Žádost o příspěvek na Dětský den – ČSŽ Kunžak
e) Žádost o příspěvek – Šrot tým Kunžak o.s.
f) Žádost o příspěvek na Dětský den a hasičské závody – SDH Mosty
g) Žádost o příspěvek na hasičské závody – SDH Valtínov
h) Žádost o vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů
ch) Řízení o odstranění stavby seníku na pozemku st. p. 270 v k.ú. Mosty
13. Diskuse
14. Závěr
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Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Král P., Procházková J.
Zastupitelstvo navržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovatelé zápisu 44. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 24. 04. 2014 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi spolu s pozvánkou k prostudování kopii
návrhu Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013.
Návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013 byl na úřední desce obce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup zveřejněn v době od 02. 05. 2014 do 18. 05. 2014. Ve lhůtě stanovené při
zveřejnění nebyly obci Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o:
- plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování obce Kunžak (podrobné členění podle
rozpočtové skladby je přílohou závěrečného účtu),
- hospodaření s majetkem, přehled majetku obce
- stavech zásob, pohledávek, dlouhodobých závazků, krátkodobých závazků, dlouhodobých
bankovních úvěrů, podrozvahových účtů
- pohybu finančních prostředků na účtech obce
- vypořádání dotací a příspěvků přijatých i poskytnutých
- hospodaření obce dle nákladů a výnosů
- hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013. Přezkoumání hospodaření obce Kunžak proběhlo ve dnech 10. 09. – 11. 09. 2013 jako
dílčí a jako konečné dne 28. 04. 2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo
provedeno pracovníky ekonomického odboru krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení
přezkumu a metodiky hospodaření obcí.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2013:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚC a podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku územního celku:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,81 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
3,61 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
2,33 %
Finanční výbor byl na svém jednání dne 21. 05. 2014 seznámen s návrhem Závěrečného účtu
obce Kunžak za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a
navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak uzavřít projednání Závěrečného účtu obce Kunžak za
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rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce Kunžak, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2013
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Kunžak za rok 2013, a to bez výhrad. Textová část Závěrečného účtu
obce Kunžak za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi spolu s pozvánkou k prostudování kopie
výkazů schvalované účetní závěrky obce Kunžak k 31. 12. 2013 – Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky, dále kopie Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013 a Zprávy o výsledku inventarizace majetku obce Kunžak ke
dni 31. 12. 2013.
(výpis dat z výkazů účetní závěrky)
Rozvaha v Kč
Dlouhodobý nehm. maj.
Dlouhodobý hm. majet.
Dlouhodobý fin. majet.
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátk. fin. majetek – BÚ
Aktiva celkem

Brutto
1 202 646,60
96 406 838,62
485 740,-100 241,24
3 410 608,80
18 356 773,35
219 962 848,61

Jmění účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Pasiva celkem

Korekce *)
379 910,60
53 952 749,23
59 289,-54 391 948 ,83

Netto
822 736,-142 454 089,39
485 740,-100 241,24
3 351 319,80
18 356 773,35
165 570 899,78

140 263 677,20
19 463 834,53
1 100 600,-4 742 788,05
165 570 899,78

*) Korekce – odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky k pohledávkám
Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady z činnosti
Finanční náklady
Náklady na transfery
Daň z příjmů
Náklady celkem

15 056 505,90
-123 039,15
3 478 393,20
537 890,-18 949 749,95

Výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z transferů
Výn. ze sdíl. daní a popl.
Výnosy celkem

4 795 889,55
71 782,64
2 268 109,48
17 447 596,13
24 583 377,80

Hospodářský výsledek běžného účetního období zisk 5 633 627,85 Kč.
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Příloha účetní závěrky
V příloze jsou vysvětleny a doplněny informace obsažené v Rozvaze a Výkaze zisku a ztráty
(použité účetní metody, uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty),
dále mimo jiné
- informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů v Kč:
majetek účetní jednotky pod stanovenou hranici 1 995 707,12
vyřazené pohledávky a závazky
9 664,-věcná břemena v neprospěch obce
171 992,-věcná břemene ve prospěch obce
240 000,-- informace o splatných závazcích a daňových nedoplatcích v Kč:
splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení 80 754,-splatné závazky veřejného zdrav. pojištění
37 980,-- transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Kč:
zvýšení stavu transferů za běžné účetní období
2 660 450,-snížení stavu ve věcné a časové souvislosti
1 042 850,66
- celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 385 582 m2, výše ocenění dle zákona
21 978 174,-- Kč
- rozpis druhů staveb dle účelu v zůstatkové ceně v Kč
bytové domy a bytové jednotky
24 067 657,65
budovy pro služby obyvatelstvu
21 140 543,40
jiné nebytové domy a nebytové prostory
20 860 115,27
komunikace a veřejné osvětlení
32 471 631,99
jiné inženýrské sítě
17 337 103,97
ostatní stavby
11 441 062,64
- rozpis druhů pozemků v Kč
stavební pozemky
1 760,-lesní pozemky
1 546 801,60
zahrady, pastviny, louky, rybníky
1 907 263,94
zastavěná plocha
511 729,80
ostatní pozemky
2 733 530,51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci ekonomického odboru krajského úřadu
Jihočeského kraje, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí jako dílčí ve dnech
10. 09. – 11. 09. 2013 a jako konečné dne 28. 04. 2014 na základě zákona č.420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2013:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,81 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
3,61 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
2,33 %
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Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce Kunžak ke dni 31. 12. 2013
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
ČÚS č. 701-710 a vyhláškou č. 270/2010 Sb. a podle směrnice pro provedení
inventarizace a plánu inventur sestaveného podle ustanovení § 5 vyhlášky
č. 270/2010 Sb. provedly inventarizační komise zřízené starostou Obce Kunžak pro
rok 2013 ke dni 31. 12. 2013 inventarizaci majetku Obce Kunžak. Inventarizační komise
provedly porovnání skutečného stavu majetku s inventurními soupisy a účetním stavem a
vypracovaly ze všech středisek inventarizační zápisy. V závěru zprávy
Ústřední inventarizační komise konstatovala, že inventarizace Obce Kunžak
ke dni 31. 12. 2013 byla provedena, proběhla bez závad, inventarizační rozdíly
nebyly zjištěny.
Kontrolní výbor provedl kontrolu Inventarizace, konstatoval, že v jednotlivých
inventarizačních zápisech nebyly zjištěny žádné rozdíly a nesrovnalosti. Zastupitelstvo obce
Kunžak inventarizaci majetku obce Kunžak na svém zasedání dne 20. 02. 2014 schválilo.
Na jednání zastupitelstva byly předloženy další podklady pro schvalování účetní závěrky
Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Zpráva o výsledcích finančních kontrol byla obcí Kunžak za rok 2013 zpracována ve
zkráceném rozsahu. Zprávu tvoří textová část a tabulky. Textová část obsahuje zhodnocení
výsledků řídících kontrol za obec i za zřízené příspěvkové organizace, činnost kontrolního a
finančního výboru, hodnocení obce v rámci přezkumu hospodaření, zhodnocení provedených
kontrol poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce neziskovým organizacím. Dále textová část
obsahuje podrobný komentář k příloze č. 1, část II., tabulka č. 2 – oznámení orgánům činným
v trestním řízení na podezření spáchání trestného činu (nebyla žádná zjištění tohoto typu –
nebylo v tabulce vyplněno) a textový komentář k údajům v příloze č. 2 – zdůvodnění proč
došlo k porušení rozpočtové kázně či k uložení pokuty, který orgán uložil (nebyla žádná
zjištění tohoto typu – nebylo v tabulce vyplněno).
Textová část i vyplněné tabulky byly do stanoveného termínu úspěšně vloženy do modulu
Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě.
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo podklady pro schvalování účetní závěrky obce
Kunžak za rok 2013, nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku obce
Kunžak za rok 2013 současně s výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisk ve
výši 5 633 627,85 Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 15/2014, které je
mimo pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
Jedná se o zvýšení příjmů (přesun finančních prostředků z účtu ČNB, vyúčtování
služeb BH 170 a zdravotního střediska – doplatky), zvýšení výdajů (navýšení příspěvku MŠ a
ZŠ na dopravu na akce, materiál dětské hřiště, vyúčtování služeb BH 170 a zdravotního
střediska – vratky, ponorné čerpadlo kotelna budova bývalého kina, vyúčtování spotřeby
plynu budova bývalého kina, refundace mzdy školení SDH Valtínov, přesun finančních
prostředků na běžný účet) – zvýšení rozpočtu příjmů o 371 659,-- Kč, zvýšení rozpočtu
výdajů o 369 526,-- Kč, snížení rozpočtu financování o 2 133,-- Kč
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 15/2014. Rozpočtové
opatření vlastní č. 15/2014 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Dne 24.4.2014 schválilo Zastupitelstvo JčK rozdělení dotací v rámci POV 2014. Obci Kunžak
byla přidělena dotace ve výši 110.000,- Kč na akci „Výměna obrubníků - chodníky Dačická
ulice Kunžak“.
Dotace na akci „Oprava márnice a hrobky - hřbitov Kunžak“ nebyla přidělena.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje přijetí dotace v rámci POV 2014 ve výši 110.000,Kč na akci „Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
V souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je
nutné na realizaci akce „Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“ uskutečnit
výběrové řízení oslovením minimálně 5 firem.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby výzvou k podání nabídky na realizaci akce
„Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“ byly osloveny 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
- PAS PLUS, s.r.o., Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice
- STRABAG, a.s., odštěpný závod Vysočina, Brněnská 65, 586 01 Jihlava
Hlasování: jednohlasně
Starosta dále seznámil zastupitelstvo s textem výzvy k podání nabídky na realizaci akce
„Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje text výzvy k podání nabídky na realizaci akce
„Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak dále projednalo složení komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek na akci „Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby jmenoval komisi na otevírání obálek a
hodnocení nabídek na akci „Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“ v tomto
složení:
1. Vobrová D.
2. Ing. Moučka P.
3. Kudrna J.
4. Ing. Popela P.
5. Rozporka L.
Náhradník - Čapek J., Brunnerová A.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 6:
V souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je
nutné na realizaci akce „Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského pavilonu
v MŠ Kunžak“ uskutečnit výběrové řízení oslovením minimálně 5 firem.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby výzvou k podání nabídky na realizaci akce
„Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“ byly
osloveny tyto firmy:
- STAVING Studená, spol. sr. o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- Pokrývačství a klempířství Jaromír Kopřiva, Horní Skrýchov 27,
377 01 Jindřichův Hradec
- Klempířství a pokrývačství Zdeněk Najml, Hůrky 36, 378 33 Nová Bystřice
- STŘECHY JH s.r.o. , Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
Hlasování: jednohlasně
Starosta dále seznámil zastupitelstvo s textem výzvy k podání nabídky na realizaci akce
„Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje text výzvy k podání nabídky na realizaci akce
„Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak dále projednalo složení komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek na akci „Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského
pavilonu v MŠ Kunžak“.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby jmenoval komisi na otevírání obálek a
hodnocení nabídek na akci „Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského
pavilonu v MŠ Kunžak“ v tomto složení:
1. Mgr. Krafková E.
2. Král P.
3. Procházková J.
4. Kálal R.
5. Brunnerová A.
Náhradník - Čapek J., Rozporka L.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
V souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je
nutné na realizaci akce „Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po
povodni 2013“ uskutečnit výběrové řízení oslovením minimálně 5 firem.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby výzvou k podání nabídky na realizaci akce
„Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“ byly
osloveny tyto firmy:
- CZECH CANADA, s.r.o., Čestlická 1/994, 100 00 Praha 10 - Strašnice
- REMONST stavební, spol. sr. o., Rudolfovská 93, 370 01 České Budějovice
- ZPS JH, spol. s r. o., Jarošovská 939, 377 01 Jindřichův Hradec
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- STAVISERVIS, spol. s r. o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
- I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., U Kulturního domu 770,
394 70 Kamenice nad Lipou
Hlasování: jednohlasně
Starosta dále seznámil zastupitelstvo s textem výzvy k podání nabídky na realizaci akce
„Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje text výzvy k podání nabídky na realizaci akce
„Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak dále projednalo složení komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek na akci „Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak
po povodni 2013“.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby jmenoval komisi na otevírání obálek a
hodnocení nabídek na akci „Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak
po povodni 2013“ v tomto složení:
1. Ing. Zdeněk Král, ČEVAK, a.s. Jindřichův Hradec
2. Jaroslava Líbalová, GPL - invest, České Budějovice
3. Král P.
4. Rozporka L.
5. Procházková J.
Náhradník - Čapek J., Kudrna J.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Obec Kunžak má možnost ve spolupráci se společností AVE Jindřichův Hradec zajistit
svoz bioodpadu (tráva, lupení, jehličí, větve stromů a keřů, zelenina ovoce, slupky, podestýlka
domácích zvířat, piliny, hobliny, kůra, rostlinný odpad z přípravy stravy atp.)
Ke shromažďování bioodpadu by společnost AVE předala zájemcům, na základě
předávacího protokolu, speciální nádobu o objemu 120 l nebo 240 l zdarma. Nádoby by
zůstaly majetkem společnosti AVE. Svoz by probíhal 1 x za 14 dní sezóně od května do října.
V letošním roce by se bioodpad občanům likvidoval v rámci již zaplaceného poplatku za
likvidaci odpadu za rok 2014. Předpokládá se, že by se neměly dramaticky zvýšit celkové
náklady obce za likvidaci odpadu, neboť by se měl snížit podíl odpadu směsného.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak zajistila ve spolupráci se
společností AVE Jindřichův Hradec svoz bioodpadu pomocí kontejnerů a speciálních nádob o
objemu 120 l nebo 240 l.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřilo kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil vhodnost
prodeje pozemku parcela číslo 3373/2 v obci a k.ú. Kunžak ost.pl.nepl. o výměře 1690 m2.
Kontrolní výbor provedl místní šetření a zjistil, že pozemek je částečně podmáčený a na části
jsou náletové dřeviny. Podle kontrolního výboru je pozemek pro Obec Kunžak nepotřebný a
doporučuje prodat parcelu číslo 3373/2 v obci a k.ú. Kunžak ost.pl.nepl. o výměře 1690 m2
včetně porostů.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely číslo 3373/2 v
obci a k.ú. Kunžak ost.pl.nepl. o výměře 1690 m2 včetně porostů. Cenové nabídky se mohou
Obci Kunžak předkládat v zapečetěné obálce označené heslem: "Neotvírat-parcela 3373/2
Kunžak". Minimální cenová nabídka je 20190,- Kč. Přednost má vyšší cenová nabídka.
Vybraný kupující uhradí znalecký posudek za Kč 903,- a vklad do katastru nemovitostí.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v
Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v
den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak zveřejnila záměr směny stavby pozemní komunikace v délce 300 m včetně
pozemkové parcely KN č. 464/3 o výměře 3177 m2 ost.plocha,ost.komunikace oddělené na
základě geometrického plánu č. 95-22/2014 ze dne 10.03.2014 z pozemkové parcely KN
464/1 ost.pl.silnice, ve vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu
1952/2,České Budějovice zapsané na listu vlastnictví číslo 222 v obci Kunžak,k.ú. Kaproun
za pozemkovou parcelu KN 464/2 o výměře 1682 m2 ost.pl.ost.komunikace v obci
Kunžak,k.ú.Kaproun, zapsanou na listu vlastnictví číslo 10001, v dosavadním vlastnictví
Obce Kunžak, IČ 00246964, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí Obec
Kunžak.
V průběhu zveřejnění záměru směny obec Kunžak neobdržela žádnou připomínku.
Jediným zájemcem o směnu je Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,České
Budějovice.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak uzavřela s Jihočeským krajem,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice, směnnou smlouvu na směnu stavby
pozemní komunikace v délce 300 m včetně pozemkové parcely KN č. 464/3 o výměře 3177
m2 ost.plocha,ost.komunikace oddělené na základě geometrického plánu č. 95-22/2014 ze dne
10.03.2014 z pozemkové parcely KN 464/1 ost.pl.silnice, ve vlastnictví Jihočeského kraje, se
sídlem U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice zapsané na listu vlastnictví číslo 222
v obci Kunžak,k.ú. Kaproun za pozemkovou parcelu KN 464/2 o výměře 1682 m2
ost.pl.ost.komunikace v obci Kunžak,k.ú.Kaproun, zapsanou na listu vlastnictví číslo 10001,
v dosavadním vlastnictví Obce Kunžak, IČ 00246964, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradí Obec Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje pozemku pod domem čp. 416 v Dačické ulici v
Kunžaku, parcela číslo 627/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2v obci a
k.ú.Kunžak vlastníkům domu čp. 416 v Kunžaku.
V průběhu zveřejnění záměru směny obec Kunžak neobdržela žádnou připomínku.
Jedinými zájemci o koupi jsou vlastníci domu čp.416 v Dačické ulici v Kunžaku:
Karel a Zdeňka Broschovi bytem Kunžak, Dačická 416, Pavel a Jaroslava Janákovi bytem
Kunžak, Dačická 416, Martin Novák bytem Studenská 101, Strmilov,Jana Suchá bytem
Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti 3224,Marcel Zich bytem Kunžak,Dačická 416,Josef a
Marie Kudrnovi bytem Kunžak, Dačická 416.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak uzavřela s vlastníky domu čp.
416 v Kunžaku- Karlem a Zdeňkou Broschovými,bytem Kunžak, Dačická 416 do SJM,
Pavlem a Jaroslavou Janákovými, bytem Kunžak, Dačická 416 do SJM, Martinem
Novákem,bytem Strmilov, Studenská 101, Janou Suchou, bytem Havlíčkův Brod, Na
Spravedlnosti 3224, Marcelem Zichem,bytem Kunžak, Dačická 416, Josefem a Marií
Kudrnovými,bytem Kunžak, Dačická 416 do SJM kupní smlouvu na pozemek pod domem
čp. 416 v Dačické ulici v Kunžaku, parcela číslo 627/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
160 m2v obci a k.ú.Kunžak za kupní cenu Kč 70,-/m2. Podle cenového odhadu je kupní cena
307,60 za m2. Zdůvodnění odchylky od odhadní ceny: Zastupitelstvo obce Kunžak stanovilo
kupní cenu Kč 70,-/m2 stejně, jako v ostatních případech prodeje pozemků pod stavbou v
Kunžaku. Kupující uhradí cenový odhad za 545,-Kč a vklad do katastru nemovitostí.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v
Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v
den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: pro 9x
zdržel se Kudrna J.
K bodu 12: různé
a) Manželé Zdeňka a Jiří Kosovi žádají o úpravu povrchu účelové komunikace na parcele č.
271/1 v k. ú. Kunžak, která slouží, mimo jiné, jako přístupová cesta k jejich nemovitosti čp.
518. V současné době je tato účelová komunikace prašná, bez asfaltocementového povrchu.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere žádost manželů Kosových o úpravu povrchu účelové
komunikace na parcele č. 271/1 v k. ú. Kunžak na vědomí s tím, že tato žádost bude
předložena novému Zastupitelstvu obce Kunžak, které vzejde z podzimních voleb
k rozhodnutí, zda a kdy zařadit opravu výše uvedené účelové komunikace do rozpočtu obce.
Hlasování: jednohlasně
b) Starosta obce Kunžak obdržel žádost od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o. s., Klub RADOST, Wolkerova 22, Prostějov o dar nebo dotaci. Žádají o přispění
na náklady spojené s ubytováním a stravou pro účastníky pobytu v lesích Kokořínska.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klubu RADOST, Wolkerova 22, Prostějov na náklady
spojené s ubytováním a stravou pro účastníky pobytu v lesích Kokořínska.
Hlasování: jednohlasně
c) Mateřská škola Kunžak žádá o navýšení rozpočtu v roce 2014 o 5.000,- Kč na zakoupení
10 ks cyklistických přileb pro děti. Děti používají přilby na školním dvoře při provozování
dopravních prostředků.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s navýšením rozpočtu Mateřské školy Kunžak v roce
2014 o 5.000,- Kč na zakoupení 10 ks cyklistických přileb pro děti.
Hlasování: jednohlasně
d) Český svaz žen, základní organizace Kunžak, žádá o finanční příspěvek na pořádání
dětského dne, který se bude konat v sobotu 31.5.2014 od 14.00 hod. na hřišti směr Suchdol.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,Kč Českému svazu žen, základní organizaci Kunžak, na pořádání dětského dne v sobotu
31.5.2014.
Hlasování: jednohlasně
e) Šrot tým Kunžak, o. s. žádá o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání 4. ročníku
cyklistického orientačního závodu hlídek „MTBO 2014 – Napříč Českou Kanadou“.
Případný příspěvek bude použit na zajištění závodu a zakoupení cen pro závodníky.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,Kč pro Šrot tým Kunžak, o.s. na pořádání 4. ročníku cyklistického orientačního závodu hlídek
„MTBO 2014 – Napříč Českou Kanadou“. Příspěvek bude použit na zajištění závodu a
zakoupení cen pro závodníky.
Hlasování: jednohlasně
f) SDH Mosty žádá o finanční příspěvek na pořádání hasičských závodů, které se uskuteční
28.6.2014 denní a 9.8.2014 noční v Mostech. Dále SDH Mosty žádá o poskytnutí finančního
příspěvku na Den dětí, který proběhne 7.6.2014 v Mostech.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,Kč pro SDH Mosty na pořádání hasičských závodů, které se uskuteční 28.6.2014 denní a
9.8.2014 noční v Mostech a příspěvku ve výši 1.500,- Kč na pořádání Dne dětí 7.6.2014
v Mostech.
Hlasování: jednohlasně
g) SDH Valtínov žádá o finanční příspěvek na pořádání hasičských závodů, které se uskuteční
24.5.2013 ve Valtínově
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,Kč pro SDH Valtínov na pořádání hasičských závodů, které se uskuteční 24.5.2014 ve
Valtínově.
Hlasování: jednohlasně
h) Obec Kunžak obdržela žádost od firmy Jaron group, a.s. o povolení provozování výherních
hracích přístrojů v motorestu Srub, Hradecká ulice v Kunžaku. Obec může provozování loterií
a jiných podobných her povolit nebo regulovat obecně závaznou vyhláškou a to provozování
částečně povolit na vymezených místech a čase, provozování částečně zakázat na
vymezených místech a čase nebo provozování úplně zakázat na celém území obce.
Při projednávání této záležitosti se Zastupitelstvo Obce Kunžak přiklonilo k
variantě úplného zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce.
Poté starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o
regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o regulaci
provozování loterií a jiných podobných her.
Hlasování: jednohlasně
ch) Dne 9.7.2012 podal Ing. A. Lovětínský, Zvůle 16 u Městského úřadu J. Hradec, odboru
výstavby a územního plánování žádost o umístění stavby seníku na pozemku parcela č. 668/2
v k. ú. Mosty.
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Stavební úřad rozhodnutím spis zn. VÚP/5933/2012/Kr, č.j. VÚP/38078/12/Kr ze dne
4.9.2012 rozhodl, přes nesouhlas Obce Kunžak, o umístění stavby seníku. Proti tomuto
rozhodnutí podali odvolání Obec Kunžak a Ing. Radek Rod, Praha 6. Krajský úřad
Jihočeského kraje podaná odvolání rozhodnutím spis zn. OREK/28863/2012/vipe, č.j.
OREK/31288/2012/pevi ze dne 7.1.2013 zamítl a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil.
Ve věci rozhodnutí krajského úřadu podala Obec Kunžak u krajského úřadu podnět
k provedení přezkumného řízení. Krajský úřad neshledal důvody k jejímu zahájení a tento
podnět předal k rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj
rozhodnutím č.j. MMR-17535/2013-83/1218 ze dne 23.8.2013 výše uvedená rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje a Městského úřadu Jindřichův Hradec zrušilo a věc vrátilo
Městskému úřadu J. Hradec, odboru výstavby a územního plánování. Stavba seníku byla
v roce 2013 zrealizována.
Dne 21.5.2014 obdržela Obec Kunžak oznámení o zahájení řízení spis. zn.
VÚP/5933/2012/SO č.j. VÚP/25834/14/soukupov o odstranění stavby seníku na pozemku st.
p. 270 v k. ú. Mosty jejímž vlastníkem je Ing. Antonín Lovětínský a Věra Lovětínská,
Zvůle 16.
Zastupitelstvo obce tuto záležitost projednalo a konstatuje:
- stavba seníku na pozemku st. p. 270 v k. ú. Mosty není v souladu s ÚP Kunžak a je
nutno tuto stavbu odstranit.. Dle ÚP Kunžak není přípustnou stavbou ani podmíněně
přípustnou stavbou. Seník (ocelokolna) nekoresponduje svou hmotou s navrženou
koncepcí krajiny. Obec Kunžak nemůže připustit narušení jedinečné krajiny a přírody
v přírodním parku Česká Kanada k níž stavbou došlo. A to vše, i když pomineme, že
zde bude možno stavbu využít i k jiným účelům, např. ke skladu techniky, o jehož
povolení bylo neúspěšně žádáno původně.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti Zastupitelstvo obce Kunžak požaduje
odstranění stavby seníku na pozemku st. p. 270 v k. ú. Mosty.
Hlasování: pro 6
proti Moučka P., Vobrová D., Kudrna J.
zdržela se Procházková J.
K bodu 13: diskuse
Starosta informoval o průběhu investičních akcí

Usnesení č. 45
Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 05. 2014
Zastupitelstvo obce Kunžak
V y d á v á:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her.
Schvaluje:
- účetní závěrku obce Kunžak za rok 2013 současně s výsledkem hospodaření běžného
účetního období – zisk ve výši 5 633 627,85 Kč.
- rozpočtové opatření vlastní č. 15/2014. Rozpočtové opatření vlastní č. 15/2014 je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
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- přijetí dotace v rámci POV 2014 ve výši 110.000,- Kč na akci „Výměna obrubníků chodníky Dačická ulice Kunžak“
- text výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Výměna obrubníků - chodníky Dačická
ulice Kunžak“.
- text výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Výměna střešní krytiny a zateplení stropu
hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“.
- text výzvy k podání nabídky na realizaci akce „Vytěžení sedimentu a obnova odtokového
objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“.
Souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2013, a to bez výhrad. Textová část
Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013 je nedílnou součástí tohoto zápisu
- s tím, aby výzvou k podání nabídky na realizaci akce „Výměna obrubníků - chodníky
Dačická ulice Kunžak“ byly osloveny 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
- PAS PLUS, s.r.o., Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice
- STRABAG, a.s., odštěpný závod Vysočina, Brněnská 65, 586 01 Jihlava
- aby výzvou k podání nabídky na realizaci akce „Výměna střešní krytiny a zateplení
stropu hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“ byly osloveny tyto firmy:
- STAVING Studená, spol. sr. o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- Pokrývačství a klempířství Jaromír Kopřiva, Horní Skrýchov 27,
377 01 Jindřichův Hradec
- Klempířství a pokrývačství Zdeněk Najml, Hůrky 36, 378 33 Nová Bystřice
- STŘECHY JH s.r.o. , Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
- aby výzvou k podání nabídky na realizaci akce „Vytěžení sedimentu a obnova
tokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“ byly osloveny tyto firmy:
- CZECH CANADA, s.r.o., Čestlická 1/994, 100 00 Praha 10 - Strašnice
- REMONST stavební, spol. sr. o., Rudolfovská 93, 370 01 České Budějovice
- ZPS JH, spol. s r. o., Jarošovská 939, 377 01 Jindřichův Hradec
- STAVISERVIS, spol. s r. o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
- I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., U Kulturního domu 770,
394 70 Kamenice nad Lipou
- aby Obec Kunžak zajistila ve spolupráci se společností AVE Jindřichův Hradec svoz
bioodpadu pomocí kontejnerů a speciálních nádob o objemu 120 l nebo 240 l.
- se zveřejněním záměru prodeje parcely číslo 3373/2 v obci a k.ú. Kunžak ost.pl.nepl. o
výměře 1690 m2 včetně porostů. Cenové nabídky se mohou Obci Kunžak předkládat v
zapečetěné obálce označené heslem :"Neotvírat-parcela 3373/2 Kunžak". Minimální
cenová nabídka je 20190,- Kč. Přednost má vyšší cenová nabídka. Vybraný kupující
uhradí znalecký posudek za Kč 903,- a vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude
uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak.
Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy.
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude
záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.

14
- s tím, aby obec Kunžak uzavřela s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu
1952/2,České Budějovice, směnnou smlouvu na směnu stavby pozemní komunikace
v délce 300 m včetně pozemkové parcely KN č. 464/3 o výměře 3177 m2
ost.plocha,ost.komunikace oddělené na základě geometrického plánu č. 95-22/2014 ze dne
10.03.2014 z pozemkové parcely KN 464/1 ost.pl.silnice, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice zapsané na listu vlastnictví číslo
222 v obci Kunžak,k.ú. Kaproun za pozemkovou parcelu KN 464/2 o výměře 1682 m2
ost.pl.ost.komunikace v obci Kunžak,k.ú.Kaproun, zapsanou na listu vlastnictví číslo
10001, v dosavadním vlastnictví Obce Kunžak, IČ 00246964, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradí Obec Kunžak.
- s tím, aby obec Kunžak uzavřela s vlastníky domu čp. 416 v Kunžaku- Karlem a Zdeňkou
Broschovými, bytem Kunžak, Dačická 416 do SJM, Pavlem a Jaroslavou Janákovými,
bytem Kunžak, Dačická 416 do SJM, Martinem Novákem,bytem Strmilov, Studenská 101,
Janou Suchou, bytem Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti 3224, Marcelem Zichem,bytem
Kunžak, Dačická 416, Josefem a Marií Kudrnovými,bytem Kunžak, Dačická 416 do SJM
kupní smlouvu na pozemek pod domem čp. 416 v Dačické ulici v Kunžaku, parcela číslo
627/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2v obci a k.ú.Kunžak za kupní cenu Kč
70,-/m2. Podle cenového odhadu je kupní cena 307,60 za m2. Zdůvodnění odchylky od
odhadní ceny: Zastupitelstvo obce Kunžak stanovilo kupní cenu Kč 70,-/m2 stejně, jako v
ostatních případech prodeje pozemků pod stavbou v Kunžaku. Kupující uhradí cenový
odhad za 545,-Kč a vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena
a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude
smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost
vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
- s navýšením rozpočtu Mateřské školy Kunžak v roce 2014 o 5.000,- Kč na zakoupení 10
ks cyklistických přileb pro děti.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Českému svazu žen, základní
organizaci Kunžak, na pořádání dětského dne v sobotu 31.5.2014.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Šrot tým Kunžak, o.s. na
pořádání 4. ročníku cyklistického orientačního závodu hlídek „MTBO 2014 – Napříč
Českou Kanadou“. Příspěvek bude použit na zajištění závodu a zakoupení cen pro
závodníky.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro SDH Mosty na pořádání
hasičských závodů, které se uskuteční 28.6.2014 denní a 9.8.2014 noční v Mostech a
příspěvku ve výši 1.500,- Kč na pořádání Dne dětí 7.6.2014 v Mostech.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro SDH Valtínov na pořádání
hasičských závodů, které se uskuteční 24.5.2014 ve Valtínově.
Nesouhlasí:
- s poskytnutím příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.,
Klubu RADOST, Wolkerova 22, Prostějov na náklady spojené s ubytováním a stravou pro
účastníky pobytu v lesích Kokořínska.
P o ž a d u j e:
- odstranění stavby seníku na pozemku st. p. 270 v k. ú. Mosty.
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P o v ě ř u j e:
- starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Výměna obrubníků - chodníky
Dačická ulice Kunžak“
- starostu, aby jmenoval komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Výměna
obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“ v tomto složení: Vobrová D., Ing. Moučka
P., Kudrna J., Ing. Popela P., Rozporka L., náhradník: Čapek J., Brunnerová A.
- starostu, aby jmenoval komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Výměna
střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“ v tomto složení:
Mgr. Krafková E., Král P., Procházková J., Kálal R., Brunnerová A., náhradník: Čapek J.,
Rozporka L.
- starostu, aby jmenoval komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Vytěžení
sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“ v tomto složení:
Ing. Zdeněk Král, ČEVAK, a.s. Jindřichův Hradec, Jaroslava Líbalová, GPL invest,
České Budějovice, Král P., Rozporka L., Procházková J., náhradník - Čapek J., Kudrna J.
B e r e n a v ě d o m í:
- žádost manželů Kosových o úpravu povrchu účelové komunikace na parcele č. 271/1 v
k. ú. Kunžak s tím, že tato žádost bude předložena novému Zastupitelstvu obce Kunžak,
které vzejde z podzimních voleb k rozhodnutí, zda a kdy zařadit opravu výše uvedené
účelové komunikace do rozpočtu obce.
Schůze skončila v 19.00 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Petr Král

Jiřina Procházková

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Čapek Jaroslav
starosta obce

Ověřeno dne:

