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Zápis č. 5
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr,
Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava,
Ing. Karel Winkler
Omluveni: Kudrna Josef, Pudil Zdeněk
Přizvána: Jana Danielová
Veřejnost: dle prezenční listiny
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin, přivítal členy zastupitelstva i
přítomnou veřejnost.
Páté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 22. 01. 2015 zápis ověřili bez
výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 a rozpočtového výhledu obce na roky 2016
- 2017
3. Inventarizace majetku Obce Kunžak za rok 2014
4. Schválení účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) a
rozdělení jejich hospodářského výsledku
5. Zápis do kroniky za rok 2014
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pč.4746/6 v obci a
k.ú.Kunžak-STL přípojka k RD čp. 46 Kunžak.
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.č. 4746/6, 4754/2 a
4755/1 v obci a k.ú.Kunžak-kabel NN.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č.771/28 a 771/3- most 36c-Ml v
k.ú.Mosty
9. Žádost o koupi p.č. 759/13 v k.ú.Mosty
10. Žádost o odkoupení p.č. 651/1 v k.ú.Mosty-Zvůle
11. Žádost o odkoupení p.č. 951/10 v k.ú.Mosty-Zvůle
12. Koupě části p.č. st.84 v k.ú.Mosty do místní komunikace v majetku obce Kunžak
13. Koupě části p.č. 1272/2 v k.ú.Mosty do místní komunikace v majetku obce
Kunžak
14. Kontejnery na použitý textil
15. Žádost o příspěvek na Dětský karneval – ČSŽ Kunžak
16. Žádost o finanční příspěvek – TJ Kunžak
17. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
18. Různé
a) Kompostárna
b) Nabídka Jihočeské televize
19. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
20. Závěr
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Starosta navrhuje zařadit další bod jednání H18 veřejná zakázka na akci „Těžba dřeva 2015“ a
H19 Dotace na akci „Zateplení objektu ZŠ“.
Hlasování: jednohlasně
Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 a rozpočtového výhledu obce na roky 2016
- 2017
3. Inventarizace majetku Obce Kunžak za rok 2014
4. Schválení účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) a
rozdělení jejich hospodářského výsledku
5. Zápis do kroniky za rok 2014
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pč.4746/6 v obci a
k.ú.Kunžak-STL přípojka k RD čp. 46 Kunžak.
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.č. 4746/6, 4754/2 a
4755/1 v obci a k.ú.Kunžak-kabel NN.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č.771/28 a 771/3- most 36c-Ml v
k.ú.Mosty
9. Žádost o koupi p.č. 759/13 v k.ú.Mosty
10. Žádost o odkoupení p.č. 651/1 v k.ú.Mosty-Zvůle
11. Žádost o odkoupení p.č. 951/10 v k.ú.Mosty-Zvůle
12. Koupě části p.č. st.84 v k.ú.Mosty do místní komunikace v majetku obce Kunžak
13. Koupě části p.č. 1272/2 v k.ú.Mosty do místní komunikace v majetku obce
Kunžak
14. Kontejnery na použitý textil
15. Žádost o příspěvek na Dětský karneval – ČSŽ Kunžak
16. Žádost o finanční příspěvek – TJ Kunžak
17. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
18. Veřejná zakázka na akci „Těžba dřeva 2015“
19. Dotace na akci „ Zateplení objektu ZŠ“
20. Různé
a) Kompostárna
b) Nabídka Jihočeské televize
21. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
22. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Brunnerová Alena, Vobrová Drahoslava
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce v době od 27. 01. 2015 do 12. 02.2015. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci
Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů.
V průběhu zveřejnění návrhu rozpočtu byla Obcí Kunžak zjištěna potřeba navýšit příjmovou část
rozpočtu o příjmy:
- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
5 296,- Kč
- přijatá dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce
44 000,- Kč
- úhrada za uložení sutí a zeminy terénní úpravy
20 940,- Kč
a navýšit výdajovou část rozpočtu o výdaje:
- použití přijaté dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce
44 000,- Kč
- shrnutí pozemku u Obecního rybníka, ochranné oděvy pracovníků KS 20 940,- Kč
- odvod správních poplatků CZECH POINT na ministerstvo vnitra
1 000,- Kč
Finanční výbor na svém jednání dne 16. 02. 2015 projednal návrh rozpočtu, byl seznámen
s potřebou změn a navrhuje zapracovat do návrhu rozpočtu:
navýšení v běžných příjmech
položka 1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF
o 5 296,- Kč
4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o 44 000,- Kč
paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
o 20 940,- Kč
navýšení v běžných výdajích
paragraf 2212 – Silnice
o 11 000,- Kč
3639 – Komunální služby a územní rozvoj
o 20 940,- Kč
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o 33 000,- Kč
6171 – Činnost místní správy
o 1 000,- Kč
snížení ve financování
položka 8115
o 4 296,- Kč
Finanční výbor předkládá zastupitelstvu obce návrh rozpočtu na rok 2015 včetně zapracovaných
navrhovaných změn rozpočtu:
- běžné příjmy zvýšení celkem
o 70 236,- Kč
- běžné výdaje zvýšení celkem
o 65 940,- Kč
- financování snížení celkem
o 4 296,- Kč
Návrh rozpočtu po zapracovaných změnách:
Příjmy
22 500 167,- Kč
Výdaje
29 755 494,- Kč
Financování 7 255 327,- Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtu na rok 2015 včetně všech změn a
schvaluje rozpočet obce Kunžak na rok 2015:
Příjmy
22 500 167,- Kč
Výdaje
29 755 494,- Kč
Financování 7 255 327,- Kč
Schválený rozpočet je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016-17 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce v době od 27. 01. 2015 do 12. 02. 2015. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly
obci Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů.
Finanční výbor na svém jednání dne 16. 02. 2015 projednal návrh Rozpočtového výhledu na
roky 2016-2017 a tento návrh předkládá beze změn zastupitelstvu obce k projednání:
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016-2017 v tisících Kč
Rok
2016
2017
Příjmy
21 058
21 058
Výdaje
20 900
23 200
Financování
-158
2 142
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky 20162017 a schvaluje Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2016-2017 v tis. Kč:
Rok
2016
2017
Příjmy
21 058
21 058
Výdaje
20 900
23 200
Financování
-158
2 142
Schválený Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2016-2017 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Starosta vyzval člena kontrolního výboru pana Krále P., aby seznámil Zastupitelstvo obce
Kunžak se zápisem z kontroly inventarizace majetku Obce Kunžak k 31.12.2014, kterou provedl
kontrolní výbor dne 04.02.2015. Kontrolní výbor konstatuje, že v jednotlivých inventarizačních
zápisech nebyly zjištěny žádné rozdíly a nesrovnalosti. Kontrolní výbor po provedené kontrole
navrhuje Zastupitelstvu obce Kunžak inventarizaci majetku Obce Kunžak provedenou
k 31.12.2014 schválit.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje inventarizaci majetku Obce Kunžak podle stavu ke dni
31.12.2014. Podrobná zpráva o výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Starosta seznámil zastupitelstvo s účetní závěrkou ZŠ SNW Kunžak a MŠ Kunžak za rok 2014.
Zastupitelstvo obce Kunžak účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak a MŠ Kunžak za rok 2014
projednalo.
ZŠ SNW Kunžak:
Rozvaha v Kč
Objem aktiv celkem
Objem pasiv celkem

1 121 756,98
1 121 756,98

Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady hlavní a hospodářské činnosti celkem
Výnosy hlavní a hospodářské činnosti celkem
Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk

11 710 807,16
11 804 014,38
93 207,22

Příloha účetní závěrky (podrobné vysvětlení jednotlivých výkazů včetně inventarizační zprávy)
je součástí účetní závěrky.
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Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak za rok 2014.
Hlasování: jednohlasně
Základní škola SNW Kunžak žádá o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku v tomto
poměru: převod do fondu odměn :
40 000,00 Kč
převod do rezervního fondu : 53 207,22 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ SNW Kunžak
takto: převod do fondu odměn :
40 000,00 Kč
převod do rezervního fondu : 53 207,22 Kč
Hlasování: jednohlasně
MŠ Kunžak:
Rozvaha v Kč
Objem aktiv celkem
Objem pasiv celkem

1 751 748,77
1 751 748,77

Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady celkem
výnosy celkem

4 036 949,79
4 037 700,20

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk 750,41
Příloha účetní závěrky (podrobné vysvětlení jednotlivých výkazů včetně inventarizační zprávy)
je součástí účetní závěrky.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje účetní závěrku MŠ Kunžak za rok 2014.
Hlasování: jednohlasně
Mateřská škola Kunžak žádá o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku v tomto poměru:
převod do fondu odměn:
0,00 Kč
převod do rezervního fondu:
750,41 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Kunžak takto:
převod do fondu odměn:
0,00 Kč
převod do rezervního fondu:
750,41 Kč
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Kronikářka obce Kunžak Mgr. Eva Krafková předložila zápis do kroniky obce Kunžak za rok
2014. Zápis zkontrolovaly Drahoslava Vobrová, místostarostka obce a Ing. Vladimír Šamal,
starosta obce. Navrhuje se, aby zastupitelstvo tento zápis schválilo.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2014.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 4746/6 v obci a k.ú.Kunžak na akci "STL plynovodní přípojka pro RD Malé
Podolí čp. 46 Kunžak" 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,
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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 na pozemku p. č. 4746/6 v obci a k.ú.Kunžak na akci " STL plynovodní
přípojka pro RD Malé Podolí čp. 46 Kunžak " 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.
Hlasování: jednohlasně
Zároveň Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak nejpozději do 12 měsíců
od nabytí vlastnického práva budoucí oprávněnou k distribučnímu zařízení STL plynovodní
přípojky uzavřela na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene konečnou
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování,
oprav a údržby distribuční soustavy na pozemku p. č. 4746/6 v obci a k.ú.Kunžak na akci "STL
plynovodní přípojka pro RD Malé Podolí čp. 46 Kunžak" s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná DPH.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1030021308/001 na pozemcích p. č. 4746/6 , p.č. 4754/2 a p.č. 4755/1 v obci a k.ú.Kunžak na
akci " Kunžak, Zámečník-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 4680,- 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. 1030021308/001 na pozemcích p. č. 4746/6,p.č. 4754/2 a p.č. 4755/1
v obci a k.ú.Kunžak na akci " Kunžak, Zámečník-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 4680,-Kč bez
DPH.K této částce bude připočtena platná DPH.
Hlasování: jednohlasně
Zároveň Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak nejpozději do 12 měsíců
od převzetí dokončené stavby budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele uzavřela konečnou
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování,
oprav a údržby distribuční soustavy - kabelového vedení NN,uzemnění na pozemcích p. č.
4746/6,p.č. 4754/2 a p.č. 4755/1 v obci a k.ú..Kunžak s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené,za jednorázovou náhradu celkem 4680,-Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná DPH.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 8:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o zřízení služebnosti od Lesů České republiky, s.p. IČ
42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, ve prospěch obce Kunžak, spočívající v
právu jezdit přes pozemky p.č. 771/3 vodní plocha, koryto vodního toku a p.č. 771/28 vodní
plocha, koryto vodního toku v obci Kunžak, k.ú.Mosty jakýmikoliv vozidly a provozovat,
udržovat a opravovat most 36c-M1 v obci Kunžak, k.ú.Mosty. Rozsah věcného břemene je
vymezen v geometrickém plánu Ing.P. Pudila, č. 426-5/2015, který si zajistila obec Kunžak na
své náklady. Služebnost se zřizuje na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu 10 000 ,-Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena platná DPH. Poplatek za vklad do katastru uhradí
oprávněná obec Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby obec Kunžak uzavřela s Lesy České republiky,s.p. se
sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ 42196451, smlouvu o zřízení služebnosti
spočívající v právu jezdit přes pozemky p.č. 771/3 vodní plocha, koryto vodního toku a p.č.
771/28 vodní plocha, koryto vodního toku v obci Kunžak,k.ú.Mosty jakýmikoliv vozidly a
provozovat, udržovat a opravovat most 36c-M1 v obci Kunžak, k.ú.Mosty v rozsahu podle
geometrického plánu Ing.P.Pudila, č. 426-5/2015, který si zajistila obec Kunžak na své náklady.
Služebnost se zřizuje na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu celkem 10 000,-Kč bez
DPH. K této částce bude připočtena platná DPH. Poplatek za vklad do katastru uhradí oprávněná
obec Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Kontrolní výbor na místě samém projednal možnost prodeje pozemku p.č. 759/13 v obci
Kunžak, k.ú.Mosty část Mosty. Kontrolní výbor na základě místního šetření doporučuje
Zastupitelstvu obce tento pozemek neprodávat a ponechat v majetku obce Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 759/13 v
obci Kunžak,k.ú.Mosty, část Mosty.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení pozemku číslo 651/1 v obci Kunžak, k.ú. Mosty,
část Zvůle z důvodu přístupu k chatě č. 52E.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje pozemku číslo 651/1 v obci Kunžak,k.ú.Mosty, část Zvůle.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak obdržela opakovanou žádost o odkoupení p.č. 951/10 trvalý travní porost v obci
Kunžak, k.ú.Mosty-Zvůle.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje pozemku 951/10 trvalý travní porost v obci Kunžak, k.ú.Mosty, část Zvůle.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Obec Kunžak na základě geometrického plánu č. 425-4/2015 a podle smlouvy o budoucí
smlouvě kupní ze dne 19.12.2014 připravila kupní smlouvu na odkoupení části p.č. st. 84 o
výměře 8 m2 v obci Kunžak, k.ú.Mosty do místní komunikace 36c v Kunžaku,část Mosty od
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Jana Hájka, bytem Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 972 a Veroniky Hájkové, bytem Jindřichův
Hradec, Anglická 1210, za kupní cenu Kč 30,-/m2.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Janem
Hájkem, Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 972 a Veronikou Hájkovou, Jindřichův Hradec,
Anglická 1210, na odkoupení části p.č. st.84 zast. pl.o výměře 8 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty
označené v geometrickém plánu č. 425-4/2015 jako díl "a" za kupní cenu Kč 30,-/m2. Pozemek
se vykupuje pro majetkoprávní vypořádání místní komunikace číslo 36c v obci Kunžak, část
Mosty,k.ú.Mosty. Kupující obec Kunžak uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí a
bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Obec Kunžak na základě geometrického plánu č. 425-4/2015 a podle smlouvy o budoucí
smlouvě kupní ze dne 19.12.2014 připravila kupní smlouvu na odkoupení části p.č.
1272/2 o
2
výměře 75 m v obci Kunžak, k.ú.Mosty do místní komunikace 36c v Kunžaku,část Mosty od
Marie Dvořákové, bytem Kunžak, Nová čp. 358, za kupní cenu Kč 30,-/m2.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Marií
Dvořákovou, bytem Kunžak, Nová čp. 358, na odkoupení části p.č. 1272/2 ost.ost.komunikace
o výměře 75 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty označené v geometrickém plánu č. 425-4/2015 jako
díl "b" za kupní cenu Kč 30,-/m2. Pozemek se vykupuje pro majetkoprávní vypořádání místní
komunikace číslo 36c v obci Kunžak, část Mosty,k.ú.Mosty.Kupující obec Kunžak uhradí
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Firma Textil Eco a.s. a Nadace SOVA (do konce roku 2014 REVENGE, a.s.) nabízí umístění
kontejneru na použité oděvy, obuv a hračky. Pořízení kontejneru, následný servis spojený
s vyprazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného materiálu zajišťuje společnost na svoje
náklady. Města a obce zapojená do tohoto programu nemají s jeho realizací absolutně žádné
náklady. Města a obce nad 500 obyvatel mohou získat finanční příspěvek, za jeden umístěný
kontejner a rok trvání smlouvy, v rozsahu 0, - až 2 000,- Kč.
Tato záležitost byla projednávána Zastupitelstvem obce Kunžak dne 25. 04. 2013, zasedání č. 34
a dne 18. 12. 2014, zasedání č. 3. V obou usneseních s umístěním kontejneru nesouhlasilo
vzhledem ke spolupráci s Diakonií Broumov, sociální družstvo.
Dne 09. 02. 2015 byla doručena na OÚ Kunžak žádost 130 občanů Kunžaku o projednání
možnosti umístění kontejneru na použitý textil .
Diakonie Broumov nabízí umístění kontejneru s bezplatnou obsluhou kontejnerů pro sběr
použitého textilu , vývoz 1x týdně, udržování čistoty v okolí 1 m všemi směry kolem kontejneru,
spolupráci při zajišťování informační kampaně zaměřené na efektivnost poskytované služby.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s umístěním kontejneru pro sběr použitého textilu firmy
Diakonie Broumov v obci Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s umístěním kontejneru pro sběr použitého textilu firmy
Textil Eco a.s. a Nadace SOVA v obci Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 15:
Český svaz žen ZO Kunžak žádá o finanční příspěvek na pořádání dětského karnevalu, který se
bude konat dne 8. března 2015 v sále ZD Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5. 000,- Kč Českému svazu
žen ZO Kunžak na pořádání dětského karnevalu, který se bude konat dne 8. března 2015 v sále
ZD Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Tělovýchovná jednota Kunžak – oddíl kopané žádá o poskytnutí finančního příspěvku na turnaj
v sálové kopané, kategorie mladší přípravka, který se uskuteční 14. 3. 2015.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč TJ Kunžak na
pořádání turnaje v sálové kopané, kategorie mladší přípravka, který se uskuteční 14. 3. 2015 ve
sportovní hale v Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
Obec Kunžak obdržela od Spolku Lungta Praha žádost o připojení k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Dne 10.3.2015 bude v rámci této kampaně připomenuto 56. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Akci je možné podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne
10.3.2015 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání symbolu ČR. Tibetskou vlajku je
možné objednat a zakoupit u spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s tím, aby se obec Kunžak připojila ke kampani „Vlajka
pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2015.
Hlasování:
Pro: Vobrová, Brunnerová, Winkler, Král, Šamal, Rozporka
Proti: Dobeš
Zdrželi se: Moučka, Krafková
K bodu 18:
Starosta seznámil zastupitelstvo se Zápisem ze zasedání výběrové komise pro otevírání a
hodnocení nabídek ze dne 11. 02. 2015 na akci: „Těžba dřeva 2015“
Složení komise: Luboš Rozporka, Kunžak 75 – předseda (volbou)
Kudrna Josef, Kunžak 416, Zdeněk Pudil, Kunžak 517
Obeslány byly tyto firmy:
- Radek Hanzal, Člunek 4, 378 61 Člunek
- Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
- Oldřich Sýkora, Dačická 367, 378 62 Kunžak
- Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
- Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
- Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
- Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
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Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a překládá Zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí.
1. Vladimír Tomíšek
Nabídnutá cena Mú = 254,10 Kč
Mn = 363,00 Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
2. Karel Jaroš
Nabídnutá cena Mú = 266,20 Kč
Mn = 363,00 Kč
včetně DPH, podmínky zadání splněny
3. Oldřich Beran
Nabídnutá cena Mú = 278,30 Kč
Mn = 290,40 Kč
včetně DPH, podmínky zadání splněny
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Těžba dřeva 2015“ byla vybrána firma
Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov za nabídnutou cenu Mú 254,10 Kč a Mn
363,00 Kč za prm včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 19:
Dne 17. 02. 2014 navštívili obec Kunžak energetický auditor a zástupce projekční kanceláře.
Cílem jednání bylo posouzení možnosti podání žádosti o dotaci z programu Realizace úspor
energie na akci „Zateplení objektu budovy ZŠ“. Po případném kompletním zateplení budovy
(výměna oken, zateplení vnějšího obvodového pláště, zateplení půdy) budou úspory energií
dosahovat potřebných koeficientů pro poskytnutí dotace. Na základě tohoto jednání byl
zpracován Kumulativní propočet veškerých nákladů projektu.
Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s předložením žádosti o dotaci na akci „Zateplení
objektu ZŠ“
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20: různé
a) Starosta předložil zastupitelům Dohodu o budoucí spolupráci při realizaci projektu
„ Kompostovací stanice Strmilov“. Zastupitelé mohou své návrhy a připomínky uplatnit na OÚ
Kunžak nejpozději do 16. 03. 2015. Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bude
rozhodnuto o konečném znění a podpisu této dohody.
b) Obec Kunžak obdržela nabídku od obchodního zástupce firmy Jihočeská televize na
zpracování pořadu propagujícího dění v obci. Cena jednoho pořadu včetně formátu pro
internetové stránky je 15.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak tuto záležitost již projednalo dne 20. 03. 2014. S pořízením pořadu
propagujícího dění v obci od firmy Jihočeská televize nesouhlasilo.
K bodu 21: dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
a) Mgr. Krafková – letní koncert Václava Hudečka je možné uspořádat v letošním roce
v červnovém termínu nebo v roce 2016 v červenci. Koncert s mistrem dohodne Mgr. Krafková
na červenec roku 2016.
b) MUDr. Kümmel ke dni 31. května 2015 končí s gynekologickou praxí v Kunžaku. Je třeba
zajistit pokračování této služby. Ing. Moučka P. ověří zda MUDr. Kümmel nájemní smlouvu i
lékařskou ordinaci ukončí.
c) Dne 10. 07. 2015 se uskuteční Kunžacký maraton.
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Usnesení č. 5
Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
 rozpočet obce Kunžak na rok 2015:
Příjmy
22 500 167,- Kč
Výdaje
29 755 494,- Kč
Financování 7 255 327,- Kč
Schválený rozpočet je nedílnou součástí zápisu.
 Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2016-2017 v tis. Kč:
Rok
2016
2017
Příjmy
21 058
21 058
Výdaje
20 900
23 200
Financování
-158
2 142
Schválený Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2016-2017 je nedílnou součástí
zápisu.
 inventarizaci majetku Obce Kunžak podle stavu ke dni 31.12.2014. Podrobná zpráva o
výsledku inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
 účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak za rok 2014.
 účetní závěrku MŠ Kunžak za rok 2014.
 zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2014.
 poskytnutí příspěvku ve výši 5. 000,- Kč Českému svazu žen ZO Kunžak na pořádání
dětského karnevalu, který se bude konat dne 8. března 2015 v sále ZD Kunžak.
 poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč TJ Kunžak na pořádání turnaje v sálové kopané,
kategorie mladší přípravka, který se uskuteční 14. 3. 2015 ve sportovní hale v Kunžaku.
 aby na akci „Těžba dřeva 2015“ byla vybrána firma Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378
53 Strmilov za nabídnutou cenu Mú 254,10 Kč a Mn 363,00 Kč za prm včetně DPH.
Souhlasí:
 s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ SNW Kunžak takto:
převod do fondu odměn :
40 000,00 Kč
převod do rezervního fondu : 53 207,22 Kč
 s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Kunžak takto:
převod do fondu odměn:
0,00 Kč
převod do rezervního fondu:
750,41 Kč
 aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na
pozemku p. č. 4746/6 v obci a k.ú.Kunžak na akci " STL plynovodní přípojka pro RD
Malé Podolí čp. 46 Kunžak " 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.
 s tím, aby obec Kunžak nejpozději do 12 měsíců od nabytí vlastnického práva budoucí
oprávněnou k distribučnímu zařízení STL plynovodní přípojky uzavřela na základě
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene konečnou smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy na pozemku p. č. 4746/6 v obci a k.ú.Kunžak na akci "STL
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plynovodní přípojka pro RD Malé Podolí čp. 46 Kunžak" s E.ON Distribuce a.s., IČ
28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Právo věcného břemene
bude zřízeno jako časově neomezené,za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez
DPH.K této částce bude připočtena platná DPH.
aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č.
1030021308/001 na pozemcích p. č. 4746/6,p.č. 4754/2 a p.č. 4755/1 v obci a k.ú.Kunžak
na akci " Kunžak, Zámečník-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 4680,Kč bez DPH.K této částce bude připočtena platná DPH.
s tím, aby obec Kunžak nejpozději do 12 měsíců od převzetí dokončené stavby budoucí
oprávněnou od jejího zhotovitele uzavřela konečnou smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy - kabelového vedení NN,uzemnění na pozemcích p. č. 4746/6,p.č.
4754/2 a p.č. 4755/1 v obci a k.ú..Kunžak s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené,za jednorázovou náhradu celkem 4680,-Kč bez DPH.K této částce
bude připočtena platná DPH.
aby obec Kunžak uzavřela s Lesy České republiky,s.p. se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106, IČ 42196451, smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu jezdit
přes pozemky p.č. 771/3 vodní plocha,koryto vodního toku a p.č. 771/28 vodní plocha,
koryto vodního toku v obci Kunžak,k.ú.Mosty jakýmikoliv vozidly a provozovat,
udržovat a opravovat most 36c-M1 v obci Kunžak, k.ú.Mosty v rozsahu podle
geometrického plánu Ing.P.Pudila, č. 426-5/2015, který si zajistila obec Kunžak na své
náklady. Služebnost se zřizuje na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu celkem
10 000,-Kč bez DPH.K této částce bude připočtena platná DPH. Poplatek za vklad do
katastru uhradí oprávněná obec Kunžak.
aby obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Janem Hájkem, Jindřichův Hradec, Pod
Kasárny 972 a Veronikou Hájkovou, Jindřichův Hradec, Anglická 1210, na odkoupení
části p.č. st.84 zast. pl.o výměře 8 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty označené v
geometrickém plánu č. 425-4/2015 jako díl "a" za kupní cenu Kč 30,-/m2. Pozemek se
vykupuje pro majetkoprávní vypořádání místní komunikace číslo 36c v obci Kunžak, část
Mosty,k.ú.Mosty.Kupující obec Kunžak uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí
a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
aby obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Marií Dvořákovou, bytem Kunžak, Nová čp.
358, na odkoupení části p.č. 1272/2 ost.ost.komunikace o výměře 75 m2 v obci Kunžak,
k.ú. Mosty označené v geometrickém plánu č. 425-4/2015 jako díl "b" za kupní cenu Kč
30,-/m2. Pozemek se vykupuje pro majetkoprávní vypořádání místní komunikace číslo
36c v obci Kunžak, část Mosty,k.ú.Mosty.Kupující obec Kunžak uhradí poplatek za
vklad do katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
s umístěním kontejneru pro sběr použitého textilu firmy Diakonie Broumov v obci
Kunžak.

N e s o u h l a s í:
 se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 759/13 v obci Kunžak,k.ú.Mosty, část
Mosty.
 s umístěním kontejneru pro sběr použitého textilu firmy Textil Eco a.s. a Nadace SOVA
v obci Kunžak.
 s tím, aby se obec Kunžak připojila ke kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení
tibetské vlajky dne 10.3.2015.
 s předložením žádosti o dotaci na akci „Zateplení objektu ZŠ“
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P o v ě ř u j e:
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje pozemku číslo
651/1 v obci Kunžak,k.ú.Mosty, část Zvůle.
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje pozemku 951/10
trvalý travní porost v obci Kunžak, k.ú.Mosty, část Zvůle.
 starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Těžba dřeva 2015“.
Schůze skončila v 19. 30 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Brunnerová Alena

Vobrová Drahoslava

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

