1
Zápis č. 2
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 11. 2014 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr,
Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava,
Ing. Karel Winkler
Přizvány: Danielová Jana, Bc. Spurná Hana
Ověřovatelé 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 06. 11. 2014 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k zápisu nebyly.
Program:
1. Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2015
2. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2015 – Obecně závazná
vyhláška č. 2/2014
3. Změna provozní doby MŠ Kunžak
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Kunžak
5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – záchranná stanice Třeboň
6. Rozpočtové provizorium + rozpočtová opatření
7. Směrnice obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Kunžak
9. Program POV na rok 2015
10. Prosba o zohlednění nákladů spojených s výměnou lina – zubní ordinace
11. Odměňování předsedy komise nebo výboru, nečlena zastupitelstva obce Kunžak
12. Prodej pozemku parcela č. 273 zahrada včetně porostů v obci a k.ú. Kunžak
13. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
kabelové vedení NN na parcele č. 51/3 a parcele č. 5/4 v obci a k.ú. Kunžak
14. Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku pč. PK 323/1 pod místní
komunikací pč. KN 1260/1 v k.ú. Mosty
15. Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku pč. PK 323/13 a pč. KN 256/1 pod
místní komunikací pč. KN 1260/1 v k.ú. Mosty
16. Žádost o odkoupení části pč. 788/3 v k.ú. Mosty
17. Různé
a) Poděkování - Římskokatolická farnost Kunžak
b) Školení
c) Ukončení pracovního poměru
d) Informace vánoční koncerty
e) Zřízení kompostárny
f) Rozhlasová relace
18. Diskuse
19. Závěr
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Moučka Petr, Mgr. Jan Dobeš
Zastupitelstvo obce Kunžak navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 1:
ČEVAK Jižní Čechy, a.s. předložil návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2015
s navýšením jednosložkové ceny vodného z 34,00 Kč/m3 bez DPH na 34,69 Kč/m3 bez DPH.
Tento návrh obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou na jednání zastupitelstva. Po jednání starosty
a zástupců ČEVAK jižní Čechy, a.s. dne 20.11.2014 předložil ČEVAK Jižní Čechy, a.s. návrh
kalkulace ceny vodného stočného na rok 2015 takto:
Jednosložková cena: vodné
stočné

34,00 Kč/m3 bez DPH
21,26 Kč/m3 bez DPH

navýšení
navýšení

34,04 Kč/m3 bez DPH
21,31 Kč/m3 bez DPH

Z toho dvousložková cena úhrady vodného a stočného, uplatňovaná v obci Kunžak na rok 2015
by činila:
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)
Celkem /bez DPH/
Vodoměry
skupina Qp(m3/H)
1
do 2,5
2
do 6

32,20 Kč/m3
20,31 Kč/m3
52,51 Kč/m3

Pevné složky (Kč/rok)
z vodného ze stočného
celkem
122
75
197
521
186
707

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo předložený návrh kalkulace cen vodného a stočného na
rok 2015.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2015 dle
předloženého návrhu kalkulace takto:
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)
Celkem (bez DPH)

32,20 Kč/m3
20,31 Kč/m3
52,51 Kč/m3

Vodoměry
Pevné složky (Kč/rok)
skupina Qp(m3/H) z vodného ze stočného
celkem
1
do 2,5
122
75
197
2
do 6
521
186
707
a pověřuje starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2015.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Paní Šteflová seznámila zastupitele se způsobem výpočtu místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu. Podklady pro výpočet s navrhovanou cenou na rok 2015 dostali zastupitelé
s pozvánkou na jednání zastupitelstva.
Pro výpočet se vychází ze skutečnosti roku 2013:
Náklady na likvidaci odpadu:
l. Netříděné odpady roku 2013 celkem:
odpočet:
- tržby za podnikatelské
87 732,50
- tržby za prodané kupony
9 817,66
- tržby za likv. odpadu z pytlů
1 109,02
-------------odpočet celkem
98 659,18

1.029.039,75 Kč

Náklady na netříděné odpady roku 2013 pro poplatek :
Výpočet poplatku: 930 380,57 Kč : 1789 poplatníků

- 98 659,18 Kč
----------------------930 380,57 Kč
520,05 Kč/osoba

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Tříděné odpady roku 2013:
Náklady 2013
- PET, sklo, papír
- nebezpečné
- provoz SD

278 398,-- Kč
45 771,-- Kč
131 100,-- Kč
----------------455 269,-- Kč

Celkem

455 269,-- Kč

Příjmy roku 2013 za zpětný odběr tříděného odpadu
243 520,35 Kč
/železo, papír, EKOKOM/
Náklady na tříděné odpady 455 269,-- Kč - příjmy 243 520,35Kč = 211 748,65 Kč
211 748,65 Kč : 1789 poplatníků

118,36 Kč/osoba

Poplatek na jednoho poplatníka celkem: 520,05 + 118,36 = 638,41
Skutečná výše dotace za rok 2013:
příjmy 1 216 859,53 - výdaje 1 490 759,-- = - 273 899,47 Kč
Počet obyvatel k 31.12.2013:
cizinci

1449 trvale hlášených osob
+ 38 cizinců

Osvobození, kteří se v obci nezdržují: -

41 osob

Poplatníků
Z toho je 61 osob se sníženou sazbou
Rekreační objekty :
Z toho osvobozených
-

1 446 osob

Poplatníků za rekreační objekty
Počet poplatníků celkem: 1446 + 343

348
5
=

343
1789
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Předpokládaná skutečnost v odpadech na rok 2014:
Náklady:
Směsný odpad:
BIO odpad:
Sběrný dvůr:
Tříděný odpad:
PET, sklo , papír
Nebezpečné odpady
Papír ze SD

1 018 074,-86 129,-101 488,-301 292,-55 649,-9 855,----------------------366 796,-- Kč

366 796,-----------------1 572 487,-- Kč

Náklady celkem
Příjmy:
Vybráno na poplatku
Podnikatelské odpady

873 157,-- Kč
95 091,36 Kč
----------------968 248,36 Kč

EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Železo , papír
Za prodané kupony
Za likvidaci odpadu z pytlů
Nebezpečné

968 248,36 Kč

192 584,-- Kč
44 774,78 Kč
11 495,21 Kč
1 504,04 Kč
0,-- Kč
------------------250 358,03 Kč

250 358,03 Kč
------------------Příjmy celkem
1 218 606,39 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem:
1 218 606,39
Náklady celkem:
- 1 572 487,-Dotace
- 353 880,61 Kč
Při výpočtu poplatku jsme předpokládali dotaci

- 274 380,-- Kč

Rozpočet odpady na rok 2015:
Náklady:
Směsný odpad (komunální)
BIO odpad
Tříděné – plast, sklo, papír
Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora
Tříděné - plast, sklo, papír
Nebezpečné
Ostatní
Objemný
Náklady celkem

366 t
90 t

938 776,-168 300,-299 228,-58 080,-3 545,30
20 461,10
14 157,-72 600,-1.575 147,40 Kč
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Návrh výše poplatku na rok 2015:
A/
250,-- Kč
B/ 250,-- Kč
celkem :

500,-- Kč

V roce 2015 by mělo být na poplatku vybráno :
500 ,-- Kč x 1728 poplatníků
260,-- Kč x 61 / sníž. sazba samoty/

864 000,-15 860*/

Celkem
*/ 61 osob má sníženou sazbu o 240,-- Kč /samoty/
Příjmy:
Předpis poplatku
Za podnikatelské odp.
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Za železo, papír

879 860,--

879 860,-95 000,-190 000,-10 000,-40 000,--

Příjmy celkem

1 214 860,--

Dotace obce by činila:
Při poplatku 500,-

příjmy 1 214 860,-- - náklady 1 575 147,-- = - 360 287,-- Kč

Návrh výše poplatku na rok 2015:
A/
250,-- Kč
B/ 300,-- Kč
celkem :

550,-- Kč

V roce 2015 by mělo být na poplatku vybráno :
550 ,-- Kč x 1728 poplatníků
310,-- Kč x 61 / sníž. sazba samoty/

950 400,-18 910*/

Celkem
*/ 61 osob má sníženou sazbu o 240,-- Kč /samoty/
Příjmy:
Předpis poplatku
Za podnikatelské odp.
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Za železo, papír

969 310,-95 000,-190 000,-10 000,-40 000,--

Příjmy celkem
Dotace obce by činila:
Při poplatku 550,-

969 310,--

1 304 310,-příjmy 1 304 310,-- - náklady 1 575 147,-- = - 270 837,-- Kč

Dotace obce by činila:
Při poplatku 500,příjmy 1 575 147,-Při poplatku 550,příjmy 1 304 310,--

-

náklady 1 214 860,-- = - 360 287,-- Kč
náklady 1 575 147,-- = - 270 837,-- Kč
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Návrh, předkládaný do zastupitelstva dne 27. 11. 2014
Předpokládaná skutečnost roku 2014:
Náklady 2014 celkem

1 572 487,-- Kč

Příjmy 2014:
Předpis poplatku
Za podnikatelské
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Železo, papír
Nebezpečné

873 157,-95 091,36
192 584,-12 999,25
44 774,78
0,-------------1 218 606,39

Příjmy 2014 celkem
Příjmy 1 218 606, 39 - výdaje 1 572 487,--

=

- 353 880,61 Kč /dotace/

Rozpočet odpady na rok 2015 - při stanovení poplatku 500,-- Kč na poplatníka:
Náklady včetně započtené inflace 0,5%:
Směsný odpad (komunální)
355 t
Směsný odpad objemný ČOV
11 t
BIO odpad
90 t
Tříděné – plast, sklo, papír
Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora
Tříděné - plast, sklo, papír
Nebezpečné
Ostatní
Objemný
Náklady celkem
Příjmy:
Předpis poplatku
Za podnikatelské odp.
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Za železo
Příjmy celkem

Dotace obce by činila:
Při poplatku 500,-

908 800,-29 976,-168 300,-299 228,-58 080,-3 545,30
20 461,10
14 157,-72 600,--------------------1 575 147,40
879 860,-95 000,-190 000,-10 000,-40 000,-1 214 860,--

příjmy 1 214 860,-- - náklady 1 575 147,--

= - 360 287,-- Kč
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Vývoj podnikatelských cen a stanovení ceny pro rok 2015
2011
2012
2013
Roční paušální známka 4 120,týdenní
Roční paušální známka 2 080,čtrnáctidenní
Jednorázové kupóny
114,120,120,Likvidace pytlů
Sklo
/100 litrů kont. a rok/
Plast
/100 litrů kont. a rok/
Papír
/100 litrů kont. a rok/

2014
4 410,-

2015
4 410,-

2 205,-

2 205,-

130,-

130,-

58,-

61,-

61,-

65,-

65,-

720,-

756,-

756,-

800,-

800,-

1140,-

1197,-

1 197,-

1 270,-

1 270,-

720,-

756,-

756,-

800,-

800,-

Stanovení ceny za jednorázový pytel na směsný komunální odpad
Skutečnost 11/2014
Nákup 9,20 Kč
Prodejní cena 10,- Kč
-

z toho 8,26 tržba (- 0,94 ztráta)
1,74 DPH 21%

Návrh na rok 2015
Nákup 9,20 Kč
Prodejní cena 12,- Kč

9, 92 tržba (+ 0,72 zisk)
2, 08 DPH 21%

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši 500,- Kč za trvale bydlící osobu
a rok a 500,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
- podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
130.- Kč
likvidace pytlů
65,- Kč
sklo /100 l kont. a rok/
800,- Kč
PET lahve /100 l kont. a rok/
1.270,- Kč
papír /100 l kont. a rok/
800,- Kč
roční paušální týdenní známka
4.410,- Kč
roční paušální čtrnáctidenní známka
2.205,- Kč
- prodejní cena pytle na směsný komunální odpad
Hlasování: jednohlasně

12,- Kč

Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
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Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Dne 12.11.2014 doručila ředitelka MŠ Kunžak na Obecní úřad Kunžak dopis, ve kterém
sděluje, že z důvodů zajištění bezpečnosti při pobytu dětí v MŠ stanovuje provozní dobu MŠ
Kunžak s platností od 1.12.2014 na 6:30 hod. až 16:00 hod. (dosud 16:30 hod.). V mateřské
škole přibývá počet dvouletých a tříletých dětí, po 16:00 hodině zůstávají v současné době děti,
jejichž maminky jsou na mateřské dovolené. Mateřská škola Kunžak má tři třídy, v každé třídě
s počtem 21 dětí je učitelka celé dopoledne sama, avšak v tomto počtu ještě tři nebo čtyři děti
dvouleté (z celkového počtu 63 dětí je 14 dětí dvouletých). Aby alespoň při pobytu venku, mohly
zajišťovat bezpečnost dětí dvě učitelky, nabízí se možnost zkrácení provozu MŠ o půl hodiny.
Tímto, jak v dopise paní ředitelka dále uvádí, budou moci zajistit dohled nad dětmi alespoň ve
dvou třídách.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v § 3 odst. 2 stanoví, že provoz MŠ školy
lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období
než stanoveném v odst. 1 (červenec, srpen). Za závažné důvody se považují organizační či
technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o
omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně po
té, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo navrhovanou změnu provozní doby MŠ Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje změnu provozní doby MŠ Kunžak ze současné
6:30 hod. až 16:30 hod. na 6:30 hod. až 16:00 hod..
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
TJ Kunžak, oddíl stolního tenisu žádá o bezúplatné užívání tělocvičny dne 7.12.2014 na
pořádání mikulášského turnaje ve stolním tenisu a o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.500,- Kč na zajištění cen a drobného občerstvení pro účastníky turnaje.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje bezúplatné užívání tělocvičny dne 7.12.2014 pro TJ
Kunžak, oddíl stolního tenisu na pořádání mikulášského turnaje ve stolním tenisu a poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 2.500,- Kč na zajištění cen a drobného občerstvení pro účastníky
turnaje.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Český nadační fond pro vydru, žádá o příspěvek na činnost (provoz) Záchranné stanice
Třeboň. Z poskytnutého příspěvku budou hrazeny výdaje spojené se službami, které se vztahují
k péči o handicapované živočichy (veterinární výdaje), náklady na transport živočichů,
materiální náklady (nákup krmiv, léčiv, pohonných hmot, potřeb v péči o zvířata, materiál
potřebný k výrobě voliér). Případná podpora bude uvedena ve výroční zprávě nadačního fondu a
na jeho webových stránkách.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje finanční příspěvek činnost (provoz) Záchranné
stanice Třeboň při Českém nadačním fondu pro vydru.
Hlasování: Pro: Kudrna, Vobrová, Král, Pudil, Winkler, Moučka
Proti: Krafková, Rozporka, Brunnerová
Zdrželi se: Šamal, Dobeš
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K bodu 6:
Financování činnosti územního samosprávného celku se řídí schváleným rozpočtem.
Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Vzhledem k tomu, že na podzim letošního roku
končilo čtyřleté volební období, nezabývalo se již předchozí zastupitelstvo návrhem rozpočtu na
rok 2015.
V zákoně 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je uvedeno že,
“Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření
územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly
rozpočtového provizoria.“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se skutečnými výdaji obce Kunžak roku 2014, které
za měsíce leden a únor činily 3 042 846,69 Kč. Dále bylo seznámeno s rozpisem
předpokládaných výdajů rozpočtového provizoria na měsíce leden a únor 2015 v Kč:
Voda – zálohy
26 200,-Plyn – zálohy
121 110,-Elektřina – zálohy
134 050,-Odvody DPH IV. Q 2014 (vč. přenes. daň. pov.)
250 000,-Mzdy zaměstnanců
745 000,-Příspěvky PO – část I. Q
680 000,-Fin. vypořádání – odvod části dotace volby
32 906,-Služby prohrnování
100 000,-Služby, opravy, materiál, pojištění,…
600 000,-Dotace, poj. prodejny, příspěvky (čl., ost.)
60 000,-Rezerva (+ výdaje dobíhající z akcí 2014) 2 000 000,-Předpokládané výdaje celkem

4 749 266,--

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové provizorium obce Kunžak na leden a únor
2015 v celkovém objemu výdajů 4 749 266,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce bylo dále seznámeno s navýšenými výdaji rozpočtu, které byly
schváleny dosavadním starostou v době mezi volbami do zastupitelstva obce a ustavujícím
zasedáním zastupitelstva obce – rozpočtové opatření č. 51/2014/38S. Jedná se o tyto výdaje –
autorský dozor, dozor investora, výběrové řízení a práce na revitalizaci rybníka Za ulicí včetně
předfinancování dotace v celkové výši 87 138,-- Kč, zvýšení výdajů na opravy malotraktoru
VIVID ve výši 63 907,-- Kč a zvýšení výdajů za svoz komunálního odpadu ve výši 37 714,-- Kč.
Zvýšení rozpočtu výdajů o 188 759,-- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 188 759,-- Kč (bylo
kryto použitím části zůstatku z minulých let).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zvýšené výdaje rozpočtu, které byly schváleny
dosavadním starostou v době mezi volbami do zastupitelstva obce a ustavujícím zasedáním
zastupitelstva obce – rozpočtové opatření č. 51/2014/38.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 57/2014, které je
mimo pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
Jedná se o zvýšení příjmů (daňové příjmy – daň z přidané hodnoty, odvody za odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu do rozpočtu obce), zvýšení výdajů (opravy veřejného
osvětlení, vypracování právního stavu územního plánu obce, oprava vleku údržby obce, sečení
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rašeliniště Mosty, analýza půdních a rostlinných vzorků – habr) – zvýšení rozpočtu příjmů o 119
087,-- Kč, zvýšení rozpočtu výdajů o 119 087,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 57/2014. Rozpočtové
opatření vlastní č. 57/2014 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Vzhledem k tomu, že v § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, došlo
ke změně definice co se rozumí veřejnou zakázkou malého rozsahu a to, že v případě veřejné
zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč bez
daně z přidané hodnoty a v případě veřejné zakázky na stavební práce ze 3.000.000,- Kč na
6.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, je nutné změnit Směrnici Obce Kunžak k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Nová směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu §
12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění tj. veřejných zakázek na
dodávky a služby do 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce do
6.000.000,- Kč bez DPH.
Změna v bodě 1.1. nové směrnice je, že dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu,
jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 100.000,- Kč bez DPH (původně 50.000,- Kč bez DPH)
vybírá starosta /místostarosta/ obce. Jsou přitom povinni dodržet zásady uvedené v § 6 zák. č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
Změna v bodě 1.2. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 100 000,-- Kč bez DPH do 1 000 000,-Kč bez DPH, a nad 100 000,-- Kč do 3 000 000,-- Kč bez DPH. ( původně nad 50 000,-- Kč bez DPH
do 500 000,-- Kč bez DPH, a nad 50 000,-- Kč do 1 500 000,-- Kč bez DPH )
Změna v bodě 1.3. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 1 000 000,-- Kč bez DPH do 2 000 000,-Kč bez DPH, a nad 3 000 000,-- Kč bez DPH do 6 000 000,-- Kč bez DPH. (původně 500 000,-- Kč bez
DPH do 1 000 000,-- Kč bez DPH, a nad 1 500 000,-- Kč bez DPH do 3 000 000,-- Kč bez DPH)

Starosta seznámil zastupitelstvo s textem Směrnice obce Kunžak k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Směrnici obce Kunžak k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
TJ Kunžak, kopaná mladší žáci žádá o finanční příspěvek na pořádání tradičního
mikulášského turnaje v sálové kopané mládeže, kategorie mladších žáků (ročník 2002 a mladší).
Turnaj se uskuteční ve sportovní hale v Kunžak dne 6.12.2014 a zúčastní se ho 6 týmů
z Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí finanční příspěvku ve výši 5.000,--Kč pro
TJ Kunžak, kopaná mladší žáci na pořádání tradičního mikulášského turnaje v sálové kopané
mládeže, kategorie mladších žáků, konaného dne 6.12.2014.
K bodu 9:
Do 31.12.2014 je možné podat žádosti o dotaci z POV pro rok 2015. V opatření 1 může obec
podat maximálně 2 žádosti. Dotace na všechny akce jednoho žadatele činí v tomto opatření
nejvýše 200 tis. Kč. V rámci dotačního titulu 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti lze poskytnout 50% z celkových uznatelných nákladů na radnice, školy,
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mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, obytné budovy,
hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny, drobnou architekturu,
knihovny, rozhlas, vodovody a kanalizace, sběrný dvůr, ostatní. Dotační titul 2: Komplexní
úprava veřejných prostranství lze poskytnout dotaci ve výši 30% uznatelných nákladů. Dotační
titul 3: Obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně je možné poskytnout dotaci ve výši 50%
uznatelných nákladů. Dotační titul 4: Oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
chodníků, veřejných osvětlení, cyklistických a pěších stezek lze poskytnout dotaci ve výši 50%
uznatelných nákladů.
Starosta obce navrhuje, aby Obec Kunžak podala do POV na rok 2015 dvě žádosti a to na akce:
1. „Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“
výše vysoutěžených nákladů činí 422.932,- Kč.
2. „ Oprava márnice - hřbitov Kunžak“
výše předpokládaných nákladů činí 100.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova pro rok 2015 na projekt „Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“
a „Oprava márnice - hřbitov Kunžak“ s tím, že dofinancování výše uvedených akcí bude
provedeno z rozpočtu obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela dne 17.7.2014 č.j. 789/2014 žádost firmy STOMA M, s.r.o.,
Rodvínov 106, zastoupenou MUDr. Janou Matlasovou o udělení souhlasu s drobnými opravami
prostor zubní ordinace v Kunžaku, kterou má společnost pronajatou. V této žádosti společnost
uvádí, že díky nutnosti vybavení ordinace novou technikou, bude potřebné provést nové
připojení na sítě a tím zasáhnout do stávajícího lina, které bude nutné v konečné fázi opravit,
nebo pořídit nové.
Dne 17.7.2014 sdělil starosta obce dopisem č.j. 789/2014 firmě STOMA M, s.r.o.,
Rodvínov 106, zastoupenou MUDr. Janou Matlasovou, že Obec Kunžak souhlasí s drobnými
úpravami prostor zubní ordinace v č.p. 445 v Kunžaku v rozsahu uvedeném v žádosti, za
podmínky, že úpravy budou provedeny na náklady a riziko žadatele a tyto náklady nebudou
započítávány do nájemného.
Firma STOMA M, s.r.o. zastoupená MUDr. Janou Matlasovou převzala tento dopis dne
18.7.2014.
Starosta seznámil zastupitelstvo s prosbou firmy STOMA M, s.r.o. zastoupenou MUDr.
Janou Matlasovou doručenou dne 12.11.2014 o zohlednění nákladů spojených s výměnou lina
v zubní ordinaci v Kunžaku, kterou má od obce pronajatou. Firma STOMA M, s.r.o., Rodvínov
106, zastoupená MUDr. Janou Matlasovou požaduje, aby náklady na výměnu lina a revizi ve
výši 47.638,- Kč byly započteny na úhradu nájemného v dalším období.
Zastupitelstvo obce Kunžak tuto záležitost projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s tím, aby částka 47.638,- Kč, kterou firma STOMA
M, s.r.o., Rodvínov 106, zastoupená MUDr. Janou Matlasovou vynaložila na provedené stavební
úpravy zubní ordinace v Kunžaku, byla započtena na úhradu nájemného.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 11:
Zastupitelstvu obce přísluší určovat odměnu za výkon funkce člena komise nebo výboru
občanem-nečlenem Zastupitelstva a den, od kterého bude odměna vyplácena.
Navrhuje se, aby předsedům komise nebo výboru, nečlenům Zastupitelstva obce Kunžak byly
vypláceny za výkon funkce odměny ve výši 760,-Kč měsíčně.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby předsedům komise nebo výboru, nečlenům
Zastupitelstva obce Kunžak byly vypláceny za výkon funkce
odměny ve výši 760,--Kč
měsíčně, a to s účinností od tohoto zasedání Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje pozemku p.č. 273 zahrada o výměře 1537 m2 včetně
porostů v obci a k.ú. Kunžak za kupní cenu 76850,- Kč. Během zveřejnění záměru neobdržela
žádnou další nabídku ani připomínku. Jedinými žadateli jsou Jiří a Zdeňka Kosovi, Kunžak,
Malé Podolí čp. 27.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s manžely Jiřím
a Zdeňkou Kosovými, Kunžak, Malé Podolí čp. 27 na převod pozemku p.č. 273 zahrada o
výměře 1537 m2 včetně porostů v obci a k.ú. Kunžak za kupní cenu 76850,-Kč.Cenový odhad
a vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující. 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 13:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.1030021767/001 na pozemcích p. č. 51/3 a p.č. 5/4 v obci a k.ú.Kunžak na akci "Kunžak,
Nová,Terš - kabel NN" ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu,
který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného břemene má být zřízeno jako
časově neomezené,za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez DPH.K této částce bude
připočtena platná DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemena č.1030021767/001 na pozemcích p. č. 51/3 a p.č. 5/4 v obci a
k.ú.Kunžak na akci " Kunžak, Nová,Terš - kabel NN " s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného břemene
bude zřízeno jako časově neomezené,za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez DPH.K této
částce bude připočtena platná DPH.
Touto smlouvou dává obec Kunžak souhlas s vydáním příslušného správního povolení ke stavbě.
Zároveň Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak nejpozději do 12 měsíců
od převzetí dokončené stavby budoucím oprávněným od jejího zhotovitele uzavřela na základě
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.1030021767/001 konečnou smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 51/3 a p.č. 5/4 v obci a
k.ú.Kunžak na akci "Kunžak, Nová,Terš- kabel NN" s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 14:
Obec Kunžak obdržela žádost o majetkoprávní vypořádání části pozemku číslo PK 323/1 pod
p.č.1260/1 místní komunikace v obci Kunžak, k.ú.Mosty. Vlastnice pozemku pod komunikací
opakovaně navrhuje směnit část svého pozemku pod místní komunikací za část obecních
pozemků p.č. 268/1 a p.č. 272/14 v k.ú.Mosty. Podle územního plánu jsou pozemky 268/1 a
272/14 určeny jako Zp-veřejná zeleň,parky a SN-plochy smíšené nezastavěného území
zemědělské a obec Kunžak prodej nebo směnu jejich částí zamítla svým 8.usnesením dne
21.04.2011.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost
majetkoprávního vypořádání části pozemku číslo PK 323/1 pod p.č.1260/1 místní komunikace v
obci Kunžak, k.ú.Mosty.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Obec Kunžak obdržela žádost o majetkoprávní vypořádání části pozemku číslo PK 323/13 a
části p.č. 256/1 pod p.č.1260/1 místní komunikace v obci Kunžak, k.ú.Mosty. Vlastnice
pozemku pod komunikací navrhuje směnit část svých pozemků pod místní komunikací za část
obecního pozemku p.č. 1260/1 která již není součástí komunikace v k.ú.Mosty.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost
majetkoprávního vypořádání části pozemku číslo číslo PK 323/13 a části p.č. 256/1 pod
p.č.1260/1 místní komunikace za část obecního pozemku p.č.1260/1,která již není součástí
komunikace v obci Kunžak, k.ú.Mosty.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části p.č. 788/3 v obci Kunžak,k.ú.Mosty.
Podle územního plánu je pozemek určen jako SN plochy smíšené nezastavěného území
zemědělské , s využitím převážně k zemědělským účelům.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje části p.č. 788/3 v obci Kunžak, k.ú.Mosty.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17: různé
a) Dne 25. 11. 2014 byl doručen na OÚ Kunžak dopis od Římskokatolické farnosti Kunžak,
kterým děkují za poskytnutý příspěvek. Příspěvek byl použit na restaurování křtitelnice.
b) Starosta seznámil zastupitele s možností účasti na semináři „Zákonná úprava řízení měst a
obcí, financování a hospodaření, odpovědnost a smlouvy, práva a povinnosti orgánů obcí“
v Českých Budějovicích dne 05.12.2014. Zastupitelé pro svou činnost v zastupitelstvu obce
mohou také použít elektronickou verzi Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014.
c) Dne 30.11.2014 bude na základě dohody ukončen pracovní poměr s Jaroslavem Čapkem
sjednaný na předání agendy uvolněného starosty obce Kunžak.
d) Mgr. Krafková informovala o zajištění koncertu studentů mezinárodní školy Christian
International School of Prague ve středu 17. 12. 2014 a Vánočního koncertu v neděli 21. 12.
2014, vstupné 100,-- Kč.
e) Ing. Moučka navrhl vybudovat pro obec Kunžak kompostárnu pro likvidaci bioodpadu.
Zastupitelstvo obce Kunžak požaduje, aby starosta zjistil podmínky pro zřízení této
kompostárny.
f) Pan Král znovu navrhuje uveřejňovat rozhlasové relace i na webových stránkách obce
Kunžak.
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Usnesení č. 2
Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
- dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2015 dle předloženého návrhu kalkulace
takto:
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)
32,20 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)
20,31 Kč/m3
Celkem (bez DPH)
52,51 Kč/m3
Vodoměry
Pevné složky (Kč/rok)
skupina Qp(m3/H) z vodného ze stočného
celkem
1
do 2,5
122
75
197
2
do 6
521
186
707
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši 500,- Kč za trvale bydlící osobu
a rok a 500,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
- podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
130.- Kč
likvidace pytlů
65,- Kč
sklo /100 l kont. a rok/
800,- Kč
PET lahve /100 l kont. a rok/
1.270,- Kč
papír /100 l kont. a rok/
800,- Kč
roční paušální týdenní známka
4.410,- Kč
roční paušální čtrnáctidenní známka
2.205,- Kč
- prodejní cena pytle na směsný komunální odpad
12,- Kč
- změnu provozní doby MŠ Kunžak ze současné 6:30 hod. až 16:30 hod.
na 6:30 hod. až 16:00 hod..
- bezúplatné užívání tělocvičny dne 7.12.2014 pro TJ Kunžak, oddíl stolního tenisu na pořádání
mikulášského turnaje ve stolním tenisu a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500,- Kč
na zajištění cen a drobného občerstvení pro účastníky turnaje.
- rozpočtové provizorium obce Kunžak na leden a únor 2015 v celkovém objemu výdajů
4 749 266,-- Kč.
- zvýšené výdaje rozpočtu, které byly schváleny dosavadním starostou v době mezi volbami do
zastupitelstva obce a ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce – rozpočtové opatření č.
51/2014/38.
- rozpočtové opatření vlastní č. 57/2014. Rozpočtové opatření vlastní č. 57/2014 je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
- Směrnici obce Kunžak k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- poskytnutí finanční příspěvku ve výši 5.000,--Kč pro TJ Kunžak, kopaná mladší žáci na
pořádání tradičního mikulášského turnaje v sálové kopané mládeže, kategorie mladších žáků,
konaného dne 6.12.2014.
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N e s c h v a l u j e:
- finanční příspěvek činnost (provoz) Záchranné stanice Třeboň při Českém nadačním fondu
pro vydru.
V y d á v á:
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Souhlasí:
- s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2015 na
projekt „Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice Kunžak“ a „Oprava márnice - hřbitov
Kunžak“ s tím, že dofinancování výše uvedených akcí bude provedeno z rozpočtu obce
Kunžak.
- aby předsedům komise nebo výboru, nečlenům Zastupitelstva obce Kunžak byly vypláceny za
výkon funkce odměny ve výši 760,--Kč měsíčně, a to s účinností od tohoto zasedání
Zastupitelstva obce Kunžak.
- aby obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s manžely Jiřím a Zdeňkou Kosovými, Kunžak,
Malé Podolí čp. 27 na převod pozemku p.č. 273 zahrada o výměře 1537 m2 včetně porostů v
obci a k.ú. Kunžak za kupní cenu 76850,-Kč.Cenový odhad a vklad kupní smlouvy do
katastru nemovitostí uhradí kupující. 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.
- aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena
č.1030021767/001 na pozemcích p. č. 51/3 a p.č. 5/4 v obci a k.ú.Kunžak na akci " Kunžak,
Nová,Terš - kabel NN " s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu,
který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené,za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez DPH.K této částce bude
připočtena platná DPH. Touto smlouvou dává obec Kunžak souhlas s vydáním příslušného
správního povolení ke stavbě. Zároveň Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec
Kunžak nejpozději do 12 měsíců od převzetí dokončené stavby budoucím oprávněným od
jejího zhotovitele uzavřela na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.1030021767/001 konečnou smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích p. č. 51/3 a p.č. 5/4 v obci a k.ú.Kunžak na akci "Kunžak, Nová,Terš- kabel NN"
s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
N e s o u h l a s í:
- s tím, aby částka 47.638,- Kč, kterou firma STOMA M, s.r.o., Rodvínov 106, zastoupená
MUDr. Janou Matlasovou vynaložila na provedené stavební úpravy zubní ordinace
v Kunžaku, byla započtena na úhradu nájemného.
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P o v ě ř u j e:
- starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2015.
- kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost majetkoprávního vypořádání části
pozemku číslo PK 323/1 pod p.č.1260/1 místní komunikace v obci Kunžak, k.ú.Mosty.
- kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost majetkoprávního vypořádání části
pozemku číslo číslo PK 323/13 a části p.č. 256/1 pod p.č.1260/1 místní komunikace za část
obecního pozemku p.č.1260/1,která již není součástí komunikace v obci Kunžak, k.ú.Mosty.
- kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje části p.č. 788/3 v
obci Kunžak, k.ú.Mosty.

Schůze skončila v 19.30 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Ing. Moučka Petr

Mgr. Dobeš Jan

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

