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Zápis č. 47
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr,
Vobrová Drahoslava, Procházková Jiřina, Brunnerová Alena, Kálal Robert

Omluveni: Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef
Program: 1. Výběr zhotovitele na akci „Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu
ČOV Kunžak po povodni 2013“
2. Rozpočtové opatření vlastní
3. Různé
a) Výběr zhotovitele na akci „Zadláždění chodníku u čp. 165, Hradecká ulice,
Kunžak“
b) Použití vstupného z koncertu v kostele sv. Bartoloměje
c) Změna smlouvy o věcném břemenu
d) Darovací smlouva – chodníky Bystřická ulice Kunžak
4. Diskuse
5. Závěr
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Kálal Robert, Ing. Moučka Petr
Zastupitelstvo obce Kunžak navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovatelé zápisu z 46. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 19. 06. 2014 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem výběrového řízení na akci “Vytěžení sedimentu a
obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“.
Komise: Luboš Rozporka, Jiřina Procházková, Petr Král,
Ing. Zdeněk Král, Ing. Jaroslava Líbalová
Obeslány byly tyto firmy:
- ZPS JH, spol.sr.o. Jindřichův Hradec
- REMONTS stavební, spol.sr.o., České Budějovice
- STAVISERVIS, spol.sr.o., Jindřichův Hradec
- CZECH CANADA, s.r.o., Dačice
- I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., Kamenice nad Lipou
Na základě zveřejnění výzvy se do výběrového řízení přihlásila tato firma:
- RECYDO Ulehla, s.r.o., Brno
Dne 7.7.2014 proběhlo otevírání obálek, přišlo celkem 6 nabídek:
- ZPS JH, spol.sr.o., Jarošovská 939/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- REMONTS stavební, spol.sr.o., Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice
- STAVISERVIS, spol. sr. o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
- PAS PLUS, s.r.o., Hlavní 100, 250 84 Křenice
- I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., U Kulturního domu 770,
394 70 Kamenice nad Lipou
- RECYDO Ulehla, s.r.o., Moravanská 263/87, 619 00 Brno
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U nabídky firmy RECYDO ULEHLA, s.r.o. komise zjistila mimořádně nízkou nabídkovou cenu
a požádala o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
Dne 17.7.2014 se sešla komise k dokončení posouzení a následnému vyhodnocení nabídek.
Jelikož uchazeč firma RECYDO Ulehla, s.r.o. nesplnila termín k doložení vysvětlení mimořádně
nízkých nabídkových cen, tak komise doporučila uchazeče vyloučit.
Výběrová komise předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci “Vytěžení sedimentu a
obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“ po vyloučení firmy RECYDO
ULEHLA, s.r.o. pořadí firem takto:
2. PAS PLUS, s.r.o., Hlavní 100, 250 84 Křenice
Nabídnutá cena 1.333.333,- Kč bez DPH
3. I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., U Kulturního domu 770,
394 70 Kamenice nad Lipou
Nabídnutá cena 1.402.734,56 Kč bez DPH
4. ZPS JH, spol.sr.o., Jarošovská 939/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 1.578.649,- Kč bez DPH
5. STAVISERVIS, spol.sr.o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 1.587.036,52 Kč bez DPH
6. REMONTS stavební, spol.sr.o., Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice
Nabídnutá cena 1.596.935,84 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci “Vytěžení sedimentu a obnova
odtokového objektu ČOV Kunžak po povodni 2013“ byla vybrána firma PAS PLUS, s.r.o.,
Hlavní 100, 250 84 Křenice za nabídnutou cenu 1.333.333,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 27/2014, které je mimo
pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
Jedná se o zvýšení příjmů (vyúčtování služeb voda byty a zdravotní středisko – doplatky, úhrady
za uložení suti – terénní úpravy), zvýšení výdajů (revize hasicích přístrojů a plynových zařízení,
vyúčtování služeb voda byty a zdravotní středisko – vratky, stavební práce dle skutečnosti
v čp. 170, nákup materiálu na opravu obecní budovy v Mostech, hrnutí – terénní úpravy, opravy
techniky obce, zafinancování stavebních prací na akci Sběrný dvůr Kunžak před přijetím dotace,
použití daru na nákup vánoční výzdoby obce, nákup skartovačky OÚ) – zvýšení rozpočtu
příjmů o 6 431,-- Kč, zvýšení rozpočtu výdajů o 851 712,-- Kč, zvýšení rozpočtu financování o
845 281,-- Kč (bude kryto použitím části zůstatku z minulého roku).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 27/2014. Rozpočtové
opatření vlastní č. 27/2014 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 3: různé
a) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek na akci „Zadláždění chodníku u čp. 165, Hradecká ulice, Kunžak“ ze
dne 17.7.2014 od 14:15 hodin
Komise: Král Petr - předseda (volbou)
Čapek Jaroslav, Rozporka Luboš
Obeslány byly tyto firmy:
- JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
- Krňa Antonín, Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
- Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- Krňa Antonín, Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
- Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
- JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
Předseda komise v 14.15 hodin zahájil otevírání obálek:
- Krňa Antonín, Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
Nabídnutá cena 81.668,- Kč včetně DPH
- Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 148.504,- Kč včetně DPH
- JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena 125.504,- 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 „Zadláždění chodníku u
čp. 165, Hradecká ulice, Kunžak“ pořadí firem takto:
1.Krňa Antonín, Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
Nabídnutá cena

81.668,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny

2. JN STAVITELSTVÍ, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
Nabídnutá cena 125.504,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
3. Jindřichohradecké montáže s.r.o, Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec
Nabídnutá cena 148.504,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „Zadláždění chodníku u
čp. 165,
Hradecká ulice, Kunžak“ byla vybrána firma Krňa Antonín, Benátky 674, 378 21 Kardašova
Řečice za nabídnutou cenu 81.668,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
Hlasování: jednohlasně
b) Dne 22.7.2014 se v místním kostele sv. Bartoloměje uskutečnil letní koncert Petra Přibyla,
Jana Sládečka a Davida Švece. Koncert navštívilo 52 občanů a bylo vybráno 5.250,- Kč. Je
třeba rozhodnout, jak bude s vybraným vstupným naloženo. Navrhuje se, aby celá vybraná
částka byla věnována Římskokatolické církvi, farnost Kunžak na opravu zařízení kostela.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby vybrané vstupné z letního koncertu v kostele sv.
Bartoloměje v Kunžaku dne 22.7.2014 ve výši 5.250,- Kč bylo věnováno Římskokatolické
církvi, farnosti Kunžak na opravu zařízení kostela.
Hlasování: jednohlasně
c) Obec Kunžak obdržela žádost Fiery a.s. J. Hradec o souhlas se změnou trasy vedení
budoucího věcného břemena na akci Kunžak - VN,TS,NN (zahrady) z důvodu, že vlastníci
pozemku, na kterém měla být umístěna nová trafostanice, s tím nesouhlasí. Jako náhradní řešení
bylo zvoleno napojení dotčené lokality z opačného směru tak, že kabelové vedení by bylo
umístěno na obecní parcele číslo p.č. 4752 a k napojení kabelového vedení by došlo na obecní
parcele číslo 4746/1 v obci a k.ú. Kunžak. Aby bylo možné upravit projektovou dokumentaci, je
třeba projednat v Zastupitelstvu obce Kunžak změnu trasy vedení.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se změnou trasy budoucího kabelového vedení na akci
Kunžak - VN,TS,NN (zahrady) tak, že kabelové vedení bude umístěno na obecní parcele číslo
p.č. 4752 a k napojení kabelového vedení dojde na obecní parcele číslo 4746/1 v obci a k.ú.
Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
d) Obec Kunžak obdržela od Jihočeského kraje České Budějovice, návrh darovací smlouvy číslo
010/14/099/03/00, týkající se darování pozemkové parcely KN č. 4789/17 o výměře 322 m2
ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Kunžak a pozemkové parcely KN č. 4789/18 o výměře
34 m2ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Kunžak , takto označených v geometrickém plánu
č. 1053-402/2013 ze dne 29.10.2013. Vklad darovací smlouvy do katastru uhradí obdarovaná
obec Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak uzavřela s Jihočeským krajem se
sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, IČ: 70890650 darovací smlouvu
číslo 010/14/099/03/00, týkající se darování pozemkové parcely KN č. 4789/17 o výměře 322 m2
ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Kunžak a pozemkové parcely KN č. 4789/18 o výměře
34 m2ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Kunžak, takto označených v geometrickém plánu
č. 1053-402/2013 ze dne 29.10.2013 do majetku obce Kunžak. Vklad darovací smlouvy do
katastru uhradí obdarovaná obec Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Usnesení č. 47
Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
- rozpočtové opatření vlastní č. 27/2014. Rozpočtové opatření vlastní č. 27/2014 je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Souhlasí:
- s tím, aby na akci “Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu ČOV Kunžak po
povodni 2013“ byla vybrána firma PAS PLUS, s.r.o., Hlavní 100, 250 84 Křenice za
nabídnutou cenu 1.333.333,- Kč bez DPH
- s tím, aby na akci „Zadláždění chodníku u čp. 165, Hradecká ulice, Kunžak“ byla vybrána
firma Krňa Antonín, Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice za nabídnutou cenu 81.668,- Kč
včetně DPH
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- s tím, aby vybrané vstupné z letního koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku dne
22.7.2014 ve výši 5.250,- Kč bylo věnováno Římskokatolické církvi, farnosti Kunžak na opravu
zařízení kostela
- se změnou trasy budoucího kabelového vedení na akci Kunžak - VN,TS,NN (zahrady) tak,
že kabelové vedení bude umístěno na obecní parcele číslo p.č. 4752 a k napojení kabelového
vedení dojde na obecní parcele číslo 4746/1 v obci a k.ú. Kunžak.
- s tím, aby obec Kunžak uzavřela s Jihočeským krajem se sídlem v Českých Budějovicích,
U Zimního stadionu 1952/2, IČ: 70890650 darovací smlouvu číslo 010/14/099/03/00, týkající se
darování pozemkové parcely KN č. 4789/17 o výměře 322 m2 ostatní plocha, jiná plocha v obci
a k.ú. Kunžak a pozemkové parcely KN č. 4789/18 o výměře 34 m2ostatní plocha, jiná plocha
v obci a k.ú. Kunžak, takto označených v geometrickém plánu č. 1053-402/2013 ze dne
29.10.2013 do majetku obce Kunžak. Vklad darovací smlouvy do katastru uhradí obdarovaná
obec Kunžak.
P o v ě ř u j e:
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci “Vytěžení sedimentu a obnova odtokového objektu
ČOV Kunžak po povodni 2013“
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Zadláždění chodníku u čp. 165, Hradecká ulice,
Kunžak“
Schůze skončila v 15.30 hodin

Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Kálal Robert

Ing. Moučka Petr

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Čapek Jaroslav
starosta obce

Ověřeno dne:

