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Zápis č. 46
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 06. 2014 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Mgr. Krafková E., Král P., Rozporka L., Ing. Moučka P.,
Brunnerová A., Ing. Popela P., Vobrová D., Procházková J.
Omluven: Kálal R.
Program:
1. Výběr zhotovitele na akci “Výměna obrubníků – chodníky Dačická ulice,
Kunžak“
2. Výběr zhotovitele na akci “Výměna střešní krytiny a zateplení stropu
hospodářského pavilonu MŠ Kunžak“
3. Výběr zhotovitele na akci “Výměna střešní krytiny na části nemovitosti čp. 213
Střížovická ulice, Kunžak“
4. Finanční dar obci - živnostníci
5. Výpověď z nájmu nebytových prostor – MUDr. M. Kümmel
6. Žádost o finanční příspěvek – MS Jitro Kunžak
7. Žádost o finanční příspěvek – SDH Kunžak
8. Rozpočtová opatření vlastní
9. Stanovení termínů zasedání Zastupitelstva na srpen a září 2014
10. Prodej nepotřebného obecního pozemku číslo 3373/2 v k.ú.Kunžak
11. Bezúplatný převod pozemku 157/4 ost.pl.ost.komunikace , 158/1
ost.komunikace a 1334/2 orná p. v obci a k.ú.Kunžak od Státního
pozemkového úřadu do majetku obce Kunžak
12. Křikava-vytipování vhodného pozemku ke směně
13. Různé
a) Sběrný dvůr - zaasfaltování části plochy
b) Ukončení činnosti nestátního zdravotnického zařízení – MUDr. D. Tyleček
c) Změna č.3 ÚP Kunžak
d) Žádost o finanční příspěvek – triatlon Zvůle
14. Diskuse
15. Závěr
Starosta navrhuje přesunout bod 13. Různé a) mezi body 7 a 8.
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Brunnerová A., Vobrová D.
Zastupitelstvo obce Kunžak navržený program včetně přesunu bodů jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovatelé zápisu 45. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 22. 05. 2014 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni 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 obrubníků - chodníky Dačická ulice, Kunžak“ ze dne
9.6.2014 od 16.00 hodin
Komise: Ing. Petr Moučka- předseda (volbou)
Drahoslava Vobrová, Josef Kudrna, Ing Petr Popela, 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
- PAS PLUS, s.r.o., Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice
- STRABAG, a.s., odštěpný závod Vysočina, Brněnská 65, 586 01 Jihlava
Na základě zveřejnění výzvy se do výběrového řízení přihlásily tyto firmy:
- JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
- SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- PAS PLUS, s.r.o., Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice
Firma COLAS CZ a.s., Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí se z výběrového řízení
z kapacitních důvodů omluvila.
Předseda komise v 16.00 hodin zahájil otevírání obálek:
- JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena 422.932,- Kč včetně DPH
- SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 582.087,78 Kč včetně DPH
- PAS PLUS, s.r.o., Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena: 524.333,- Kč včetně DPH
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o
zadávání veřejných zakázek předkládá zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Výměna
obrubníků – chodníky Dačická ulice, Kunžak“ pořadí firem takto:
1.
JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena: 422.932,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
2.

PAS PLUS, s.r.o., Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena: 524.333,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny

3.

SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 582.087,78 Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Výměna obrubníků – chodníky
Dačická ulice, Kunžak“ byla vybrána firma JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380
01 Dačice za nabídnutou cenu 422.932,- 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 „Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského
pavilonu v MŠ Kunžak“ ze dne 11.6.2014 od 16.00 hodin
Komise:Petr Král - předseda (volbou)
Jiřina Procházková, Robert Kálal, Alena Brunnerová, Mgr. Eva Krafková
Obeslány byly tyto firmy:
- STAVING Studená, spol. s r. 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
Na základě zveřejnění výzvy se do výběrového řízení přihlásily tyto firmy:
- Beran Jiří - STAVEBNÍ FIRMA, Člunek 65, 378 61 Člunek
- Bc. Antonín Havlík, Rošického 354, 378 56 Studená
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- STŘECHY JH s.r.o., Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- STAVING Studená, spol. s r. o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
Předseda komise v 16.00 hodin zahájil otevírání obálek:
- STŘECHY JH s.r.o., Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 556.833,- Kč včetně DPH
- STAVING Studená, spol. s r. o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Nabídnutá cena: 540.996,36 Kč včetně DPH
- Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
Nabídnutá cena: 443.532,- Kč včetně DPH
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o
zadávání veřejných zakázek předkládá zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Výměna střešní
krytiny a zateplení stropu hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“ pořadí firem takto:
1.
STAVING Studená, spol. s r. o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Nabídnutá cena: 540.996,36 Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
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2.
STŘECHY JH s.r.o., Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena: 556.833,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
Nabídka nebyla hodnocena, nebyly splněny podmínky zadání - součástí nabídky
nebylo osvědčení o autorizaci.
3.

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Výměna střešní krytiny a zateplení
stropu hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“ byla vybrána firma STAVING Studená, spol.
s r. o., Jiráskova 69, 378 56 Studená za nabídnutou cenu 540.996,36 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek na akci „Výměna střešní krytiny na části nemovitosti čp. 213,
Střížovická ulice Kunžak“ ze dne 19.6.2014 od 15:30 hodin
Komise: Mgr. Eva Krafková - předseda (volbou)
Jaroslav Čapek, , Petr Král
Obeslány byly tyto firmy:
- Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
- Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
- Klempířství a pokrývačství Jaromír Kopřiva, Horní Skrýchov 27, 377 01 Jindřichův
Hradec
Všechny výše uvedené firmy výzvu k podání nabídky převzaly.
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
Předseda komise v 15:30 hodin zahájil otevírání obálek:
- Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
Nabídnutá cena 69.817,- Kč včetně DPH
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou
akci.
Poté komise zevrubně posoudila došlou nabídku a v souladu se Směrnicí obce Kunžak
o zadávání veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Výměna
střešní krytiny na části nemovitosti čp. 213, Střížovická ulice Kunžak“ pořadí firem takto:
1.
Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
Nabídnutá cena 69.817,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Výměna střešní krytiny na části
nemovitosti čp. 213, Střížovická ulice Kunžak“ byla vybrána firma Kos Jiří, Malé Podolí 27,
378 62 Kunžak za nabídnutou cenu 69.817,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4:
Drahoslava Vobrová, Josef Kudrna, Jan Nechanický a všichni živnostníci, kteří pořádali ples
živnostníků, předkládají Obci Kunžak darovací smlouvu na peněžitý dar ve výši 55.434,- Kč
na nákup vánoční výzdoby pro obec Kunžak a místní části obce Kunžak. Dárce hodnotu daru
odečte od základu daně podle podmínek ustanovení § 20, odst. 8, zák. č. 586/1992 Sb., o dani
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Kunžak přijímá dar ve výši 55.434,- Kč poskytnutý Obci Kunžak
Drahoslavou Vobrovou, Josefem Kudrnou, Janem Nechanickým a všemi živnostníky
z Kunžaku, kteří pořádali ples živnostníků, jako příspěvek na nákup vánoční výzdoby pro
obec Kunžak a místní části obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Dne 30.5.2014 obdržela Obec Kunžak od MUDr. Kümmela výpověď ze smlouvy o nájmu
nebytových prostor gynekologické ordinace v Kunžaku z důvodu nerentabilnosti provozu.
Registrovaným pacientkám nabídne MUDr. Kümmel stejné ordinační hodiny v Jindřichově
Hradci. V souladu s článkem 5. Nájemní smlouvy končí nájemní vztah mezi Obcí Kunžak a
MUDr. Kümmelem dne 31.5.2015.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o výpovědi MUDr. Kümmela z nájmu
gynekologické ordinace v Kunžaku.
K bodu 6:
Myslivecké sdružení JITRO Kunžak žádá o finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč na
pořádání rybářských závodů pro děti členů MS JITRO, které se budou konat dne 28.6.2014 na
rybníku v Hošťatech a na pořádání vědomostní dětské soutěže s mysliveckou tématikou
„Kunžacká srnčí trofej“, která se uskuteční na několika přírodních stanovištích v okolí obce
Kunžak dne 30.8.2014.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 8.000,-- Kč MS JITRO
Kunžak na pořádání rybářských závodů pro děti členů MS JITRO, které se budou konat dne
28.6.2014 na rybníku v Hošťatech a na pořádání vědomostní dětské soutěže s mysliveckou
tématikou „Kunžacká srnčí trofej“, která se uskuteční na několika přírodních stanovištích
v okolí obce Kunžak dne 30.8.2014.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
SDH Kunžak žádá o finanční příspěvek v celkové výši 8.000,- Kč na pořádání závodů
v požárním útoku dne 12.7.2014. Závod je dvoukolový, kdy se první kolo započítává do nově
založené Jindřichohradecké hasičské ligy a druhé kolo je o věcné ceny. Příspěvek by byl
použit na nákup pohárů a dalších cen určených pro soutěžící sbory.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 8.000,-- Kč SDH
Kunžak na pořádání závodů v požárním útoku dne 12.7.2014. Příspěvek bude použit na nákup
pohárů a dalších cen určených pro soutěžící sbory.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 13: různé
a) Součástí dotační akce „Sběrný dvůr Kunžak“ není zaasfaltování části stávající oplocené
plochy sběrného dvora cca (73 m2) a odvodnění horní části příjezdové komunikace ke
sběrnému dvoru. Bylo by vhodné využít přítomnosti firmy provádějící přestavbu sběrného
dvora a tyto práce zrealizovat. Cena těchto prací činí 123.470,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby současně s realizací dotační akce „Sběrný
dvůr Kunžak“ bylo provedeno zaasfaltování části zaploceného areálu sběrného dvora a
odvodnění horní části příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru za cenu 123.470,- Kč bez
DPH.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 20/2014 až
22/2014, která jsou mimo pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
V případě rozpočtového opatření č. 20/2014 se jedná o navýšení příjmů a výdajů z
přijetí sponzorského daru dle smlouvy Abalanzar– zvýšení rozpočtu příjmů o 200 000,-- Kč,
zvýšení rozpočtu výdajů o 200 000,-- Kč.
V případě rozpočtového opatření č. 21/2014 se jedná o zvýšení příjmů (přesun
finančních prostředků z účtu ČNB, vyúčtování vody a elektřiny obecních budov – vratky
přeplatků z roku 2013, příjmy z uložení suti – terénní úpravy), zvýšení výdajů (PD a stavební
práce zpevněné plochy u čp. 170, navýšení příspěvku MŠ na nákup cyklistických přileb pro
děti, vyúčtování vody v obecních budovách – doplatky včetně záloh na rok 2014, pořez
kulatiny pro obec, překládka sítí u čp. 170, shrnutí terénních úprav, přístup na internet při
používání programu pro zásahovou jednotku SDH Kunžak, přesun finančních prostředků na
běžný účet) – zvýšení rozpočtu příjmů o 134 215,-- Kč, zvýšení rozpočtu výdajů o 360 827,-Kč, zvýšení rozpočtu financování o 226 612,-- Kč
V případě rozpočtového opatření č. 22/2014 se jedná o zvýšení výdajů (zaasfaltování
části areálu sběrného dvora a odvodnění části příjezdové komunikace v sběrném dvoře) –
zvýšení rozpočtu výdajů o 149 400,-- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 149 400,-- Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtová opatření vlastní č. 20/2014 až 22/2014.
Rozpočtová opatření č. 20/2014 až 22/2014 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh termínu jednání Zastupitelstva obce Kunžak na srpen a
září 2014: 14.8.2014 (čtvrtek) a 24.9.2014 (středa).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání Zastupitelstva obce Kunžak na
srpen a září 2014: 14.8.2014 (čtvrtek) a 24.9.2014 (středa).
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje parcely číslo 3373/2 v obci a k.ú. Kunžak
ost.pl.nepl. o výměře 1690 m2 včetně porostů. Minimální cenová nabídka je 20 190,-- Kč.
Během zveřejnění záměru prodeje obec Kunžak neobdržela žádnou nabídku.
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Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že během zveřejnění záměru prodeje
parcely číslo 3373/2 v obci a k.ú. Kunžak ost.pl.nepl. o výměře 1690 m2 včetně porostů obec
Kunžak neobdržela žádnou nabídku. Pozemek zůstane v majetku obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Podle zákona o Státním pozemkovém úřadu může obec Kunžak získat bezúplatně
do majetku tyto pozemky v obci a k.ú.Kunžak:
-157/4 ost.pl.ost.komunikace o výměře 2334 m2 - v územním plánu vedeno jako SO - plochy
smíšené obytné a také jako část DP - doprava v klidu a v pasportu místních komunikací jako
MK-č. 19c a 20c
- 158/1 ost.pl. ost.kom. o výměře 248 m2 - dle pasportu místních komunikací MK číslo 4d
- 1334/2 orná půda o výměře 4652 m2 v k.ú. Kunžak - v územním plánu označena
část na bydlení B a část veřejně prospěšná opatření E4
Je třeba rozhodnout, zda Zastupitelstvo obce souhlasí nebo nesouhlasí s bezúplatným
převodem p.č. 157/4 ost.pl.ost.komunikace, 158/1 st.pl.ost.komunikace a 1334/2 orná půda
v obci a k.ú.Kunžak z majetku ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní
pozemkový úřad do majetku obce Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s bezúplatným převodem p.č. 157/4
ost.pl.ost.komunikace, p.č.158/1 ost.pl.ost.komunikace a 1334/2 orná půda v obci a
k.ú.Kunžak z majetku ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad
do majetku obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém zasedání 21.11.2013 pověřilo starostu,
aby zajistil cenový odhad na rybník 618/1 a 618/2 hráz rybníka v k.ú.Kunžak a zajistil
vytipování vhodného obecního pozemku ke směně za pozemky tvořící ochranné pásmo
vodního zdroje Křikava.
Paní Květoslava Koudelková, Kunžak, Hradecká čp. 179 upustila od záměru směnit svůj
pozemek číslo 3272/5 pod vodním zdrojem Křikava o výměře 922 m2 v k.ú.Kunžak za
nabídnutou parcelu číslo 3373/2 a poté i nabídnutou část obecního pozemku číslo 157/6.
Žádá obec o jiný pozemek podobné hodnoty a velikosti.
Pan Josef Černý, Kunžak, Hradecká čp. 159, navrhl obci Kunžak směnu svého pozemku
3272/2 pod vodním zdrojem Křikava o výměře 1767 m2 v k.ú. Kunžak
za obecní rybník Hejdák, parc.č. 618/1 a parc. č.618/2 (hráz rybníka) v k.ú. Kunžak o celkové
výměře 18649 m2 v k.ú. Kunžak nebo dlouhodobý pronájem svého pozemku na 20 let za
částku Kč 6 000,- ročně. Podle znaleckého posudku činí cena obvyklá za parcelu č.618/1rybník a parcelu č. 618/2 -hráz celkem Kč 457 820,--.
Obec Kunžak vytipovala soubor pozemků v k.ú. Kunějov, označených jako parcely
zjednodušené evidence PK 1461/2, PK 1465 a parcely přídělového plánu číslo 838, číslo
840/3, číslo 842, číslo 843, číslo 847/2 o celkové výměře 30362 m2, které by bylo možné
nabídnout ke směně jak paní Koudelkové, tak panu Josefu Černému, Kunžak, Hradecká
čp.159, za pozemky pod vodním zdrojem Křikava.
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Obec Kunžak hodlá pozemky pod vodním zdrojem Křikava majetkoprávně vypořádat
souběžně s oběma vlastníky pozemků.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se směnou obecního rybníka Hejdák, parc.č. 618/1 a
p.č. 618/2 - hráz v k.ú. Kunžak o celkové výměře 18649 m2 v k.ú. Kunžak s panem Josefem
Černým, Kunžak, Hradecká čp. 159, za jeho pozemek 3272/2 pod vodním zdrojem Křikava o
výměře 1767 m2 v k.ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s pronájmem pozemku 3272/2 pana Josefa Černého,
Kunžak, Hradecká čp. 159, pod vodním zdrojem Křikava o výměře 1767 m2 v k.ú. Kunžak na
dobu 20ti let za požadovanou cenu 6 000,-- Kč ročně.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby členové zastupitelstva na místě samém
posoudili stav pozemků v k.ú. Kunějov, označených jako parcely zjednodušené evidence PK
1461/2, PK 1465 a parcely přídělového plánu číslo 838, číslo 840/3, číslo 842, číslo 843,
číslo 847/2 o celkové výměře 30362 m2 , které by bylo možné nabídnout ke směně jak paní
Koudelkové, Kunžak, Hradecká čp. 179, tak panu Josefu Černému, Kunžak, Hradecká
čp.159, za pozemky pod vodním zdrojem Křikava. O dalším postupu v této záležitosti
rozhodne zastupitelstvo na svém srpnovém zasedání.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13: různé
b) Dne 11.6.2014 bylo na OÚ Kunžak doručeno oznámení MUDr. D. Tylečka o ukončení
činnosti soukromé zubní praxe k datu 30.9.2014. Pacienti, kteří se budou chtít přeregistrovat
sami k jinému ošetřujícímu lékaři mohou požádat o předání kompletní zdravotní dokumentace
novému lékaři v době od 1.5.2014 do 30.6.2014 v zubní ordinaci na adrese Sportovní čp. 445
v Kunžaku v obvyklých ordinačních hodinách. Od 1.7.2014 bude ordinace uzavřena a výše
uvedené požadavky pacientů bude přebírat p. Müllerová Jana na tel. čísle 799 503 087. Od
1.10.2014 převezme pacienty i ordinaci MUDr. D. Tylečka v Kunžaku na adrese Sportovní
445 praktická zubní lékařka MUDr. Jana Matlasová. Do té doby bude potřebné pacienty
ošetřovat MUDr. Soňa Matoušková ve Strmilově.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o ukončení činnosti soukromé zubní
praxe MUDr. D. Tylečka na adrese Sportovní 445 k datu 30.9.2014 s tím, že činnost ordinace
bude obnovena k 1.10.2014 MUDr. Janou Matlasovou.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory
zubní ordinace na adrese Sportovní čp. 445 v obci Kunžak s MUDr. D. Tylečkem dohodou
k 30. 06. 2014 s tím, že vyúčtování služeb bude provedeno k datu 30. 09. 2014.
Hlasování: jednohlasně
c) Dne 2.6.2014 se na Obecním úřadu Kunžak uskutečnilo veřejné projednání návrhu změny
č. 3 ÚP Kunžak. Jednání se za pořizovatele zúčastnila Ivana Přibylová (MěÚ J. Hradec), za
projektanta změny Ing.Arch. Ivana Golešová (Urbanistické středisko Brno), za Obec Kunžak
starosta Jaroslav Čapek. Přítomná veřejnost Ing. Antonín Lovětínský, bytem Zvůle.
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Ke změně č. 3 ÚP Kunžak podali ve stanovené lhůtě připomínky PhDr. Otakar Mališ,
CSc. a Mgr. Vanda Mališová, Praha 5 oba zastoupení MUDr., Mgr. Danielem Mališem,
LL.M.. Žádají, aby návrh změny č. 3 byl doplněn o zrušení zastavitelné plochy č. 92 dopravní infrastruktura a byla vypuštěna z veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury
D1.
Námitku ve stanovené lhůtě podal Ing. Antonín Lovětínský, Zvůle. Požaduje provést
zákres stavby seníku na parcele č. stavební 270 v k. ú. Mosty s vyznačením plochy VZ –
zemědělská a lesnická výroba a dále úpravu definic pojmů uvedených v odůvodnění změny č.
3 ÚP Kunžak. Jedná se o definici staveb lehkých přístřešků pro zemědělství, stavby lehkých
přístřešků pro myslivost a stavby seníků. Jejich definice umožňující realizaci staveb v min.
rozsahu, které neposkytují dostatečné zázemí pro možnost hospodaření na zem. půdě. U
těchto staveb je omezená zastavěná plocha 50 m2 naprosto nedostatečná a mohly by sloužit
k ustájení pouze několika kusů dobytka. Rovněž seník v tomto rozsahu nebude např.
poskytovat dostatečnou kapacitu pro zajištění krmiva, případně podestýlky pro více než pár
kusů dobytka. Uvádí, že definice jsou v příkrém rozporu a nejsou v souladu s platným zněním
stavebního zákona, a proto by měl pořizovatel výše uvedené definice uvést do souladu
s platným zněním stav. Zákona, tj. dodržet pro tyto stavby max. parametry stanovené v § 103
odst. 12 písm. e) bod 2 stav. zákona.
Pořizovatel změny č. 3 ÚP Kunžak ve spolupráci s určeným zastupitelem (starostou obce)
v současné době vyhodnocuje výsledky projednání a připravuje návrh rozhodnutí o námitce a
návrh vypořádání připomínek v intencích návrhu změny č. 3 ÚP Kunžak s tím, že v návrhu
rozhodnutí o námitce bude uvedeno, že vzhledem k možnosti manipulace technikou v seníku,
bude upravena výška seníku v římse z 5 m do max. 7 m.
Změnu č. 3 ÚP Kunžak by mělo Zastupitelstvo obce Kunžak vydat v srpnu, nejpozději
v září 2014.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o postupu prací na návrhu změny č. 3
ÚP Kunžak s tím, že v návrhu rozhodnutí o námitce bude uvedeno, že vzhledem k možnosti
manipulace technikou v seníku, bude upravena výška seníku v římse z 5 m do max. 7 m.
Hlasování: jednohlasně
d) TRI CLUB VAJGAR - sportovní klub - Triatlon žádá o finanční příspěvek na pořádání
osmého ročníku triatlonového závodu zařazeného do Jihočeského poháru v triatlonu a
Jihočeského Junior capu. Tento závod je zároveň závodem o putovní pohár starosty obce
Kunžak a proběhne dne 20.7.2014 na Zvůli.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000,-Kč TRI CLUBU VAJGAR - sportovní klub - Triatlon na nákup medailí a cen pro účastníky
triatlonového závodu na Zvůli dne 20.7.2014.
K bodu 14: diskuse
- p. Král upozornil na neschůdnou cestu do Struh
- starosta připomněl termín uskutečnění výběrové komise dne 07.07. 2014 na akci "Vytěžení
sedimentu a obnova odtokového sedimentu ČOV Kunžak po povodni 2013"

10
Usnesení č. 46
Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 06. 2014
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
- rozpočtová opatření vlastní č. 20/2014 až 22/2014. Rozpočtová opatření č. 20/2014 až
22/2014 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- schvaluje tyto termíny jednání Zastupitelstva obce Kunžak na srpen a září 2014: 14.8.2014
(čtvrtek) a 24.9.2014 (středa).
Souhlasí:
- s tím, aby na akci „Výměna obrubníků – chodníky Dačická ulice, Kunžak“ byla vybrána
firma JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice za nabídnutou cenu
422.932,- Kč včetně DPH
- s tím, aby na akci „Výměna střešní krytiny a zateplení stropu hospodářského pavilonu v MŠ
Kunžak“ byla vybrána firma STAVING Studená, spol. s r. o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
za nabídnutou cenu 540.996,36 Kč včetně DPH
- s tím, aby na akci „Výměna střešní krytiny na části nemovitosti čp. 213, Střížovická ulice
Kunžak“ byla vybrána firma Kos Jiří, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak za nabídnutou cenu
69.817,- Kč včetně DPH
- s poskytnutím příspěvku ve výši 8.000,-- Kč MS JITRO Kunžak na pořádání rybářských
závodů pro děti členů MS JITRO, které se budou konat dne 28.6.2014 na rybníku v
Hošťatech a na pořádání vědomostní dětské soutěže s mysliveckou tématikou „Kunžacká
srnčí trofej“, která se uskuteční na několika přírodních stanovištích v okolí obce Kunžak dne
30.8.2014.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 8.000,-- Kč SDH Kunžak na pořádání závodů v požárním
útoku dne 12.7.2014. Příspěvek bude použit na nákup pohárů a dalších cen určených pro
soutěžící sbory.
- s tím, aby současně s realizací dotační akce „Sběrný dvůr Kunžak“ bylo provedeno
zaasfaltování části zaploceného areálu sběrného dvora a odvodnění horní části příjezdové
komunikace ke sběrnému dvoru za cenu 123.470,- Kč bez DPH.
- s bezúplatným převodem p.č. 157/4 ost.pl.ost.komunikace, p.č.158/1 ost.pl.ost.komunikace
a 1334/2 orná půda v obci a k.ú.Kunžak z majetku ČR - příslušnost hospodařit s majetkem
státu - Státní pozemkový úřad do majetku obce Kunžak.
- s tím, aby členové zastupitelstva na místě samém posoudili stav pozemků v k.ú. Kunějov,
označených jako parcely zjednodušené evidence PK 1461/2, PK 1465 a parcely přídělového
plánu číslo 838, číslo 840/3, číslo 842, číslo 843, číslo 847/2 o celkové výměře 30362 m2 ,
které by bylo možné nabídnout ke směně jak paní Koudelkové, Kunžak, Hradecká čp. 179,
tak panu Josefu Černému, Kunžak, Hradecká čp.159, za pozemky pod vodním zdrojem
Křikava. O dalším postupu v této záležitosti rozhodne zastupitelstvo na svém srpnovém
zasedání.
- s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory zubní ordinace na adrese Sportovní čp.
445 v obci Kunžak s MUDr. D. Tylečkem dohodou k 30. 06. 2014 s tím, že vyúčtování služeb
bude provedeno k datu 30. 09. 2014.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000,-- Kč TRI CLUBU VAJGAR - sportovní
klub - Triatlon na nákup medailí a cen pro účastníky triatlonového závodu na Zvůli dne
20.7.2014.
Nesouhlasí:
- se směnou obecního rybníka Hejdák, parc.č. 618/1 a p.č. 618/2 - hráz v k.ú. Kunžak o
celkové výměře 18649 m2 v k.ú. Kunžak s panem Josefem Černým, Kunžak, Hradecká čp.
159, za jeho pozemek 3272/2 pod vodním zdrojem Křikava o výměře 1767 m2 v k.ú. Kunžak.
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- s pronájmem pozemku 3272/2 pana Josefa Černého, Kunžak, Hradecká čp. 159, pod vodním
zdrojem Křikava o výměře 1767 m2 v k.ú. Kunžak na dobu 20ti let za požadovanou cenu
6 000,-- Kč ročně.
P o v ě ř u j e:
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Výměna obrubníků – chodníky Dačická ulice,
Kunžak“
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Výměna střešní krytiny a zateplení stropu
hospodářského pavilonu v MŠ Kunžak“
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Výměna střešní krytiny na části nemovitosti čp.
213, Střížovická ulice Kunžak“
P ř i j í m á:
- dar ve výši 55.434,- Kč poskytnutý Obci Kunžak Drahoslavou Vobrovou, Josefem Kudrnou,
Janem Nechanickým a všemi živnostníky z Kunžaku, kteří pořádali ples živnostníků, jako
příspěvek na nákup vánoční výzdoby pro obec Kunžak a místní části obce Kunžak.
B e r e n a v ě d o m í:
- informaci o výpovědi MUDr. Kümmela z nájmu gynekologické ordinace v Kunžaku.
- že během zveřejnění záměru prodeje parcely číslo 3373/2 v obci a k.ú. Kunžak ost.pl.nepl. o
výměře 1690 m2 včetně porostů obec Kunžak neobdržela žádnou nabídku. Pozemek zůstane v
majetku obce Kunžak.
- informaci o ukončení činnosti soukromé zubní praxe MUDr. D. Tylečka na adrese
Sportovní 445 k datu 30.9.2014 s tím, že činnost ordinace bude obnovena k 1.10.2014 MUDr.
Janou Matlasovou
- informaci o postupu prací na návrhu změny č. 3 ÚP Kunžak s tím, že v návrhu rozhodnutí o
námitce bude uvedeno, že vzhledem k možnosti manipulace technikou v seníku, bude
upravena výška seníku v římse z 5 m do max. 7 m.
Schůze skončila v 18.30 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Alena Brunnerová

Drahoslava Vobrová

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:
Čapek Jaroslav
starosta obce

Ověřeno dne:

