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Zápis č. 8
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 21. 05. 2015 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef,
Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava,
Ing. Karel Winkler
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Osmé jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 23. 04. 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. Obecní rybníky
3. Rozpočtová opatření vlastní
4. Pronájem pozemku parcela č.21/8 v k.ú. Mosty
5. Pronájem pozemku KN č.33/23, části pozemku KN č.33/22 a části pozemku
KN č.33/1 v k.ú. Valtínov
6. Pronájem části pozemku KN č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
7. Pronájem části pozemku KN č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
8. Žádost o odkoupení části p.č. 157/1 v k.ú. Kunžak
9. Žádost o odkoupení části p.č. 272/4 a části p.č. 272/1 v k.ú.Mosty
10. Žádost o odkoupení PK parcely zjednodušené evidence p.č. 408 v k.ú.Kunžak
11. Prodej pozemku p.č. st. 465/3 zast.plocha pod domem čp. 367 Kunžak, Dačická ul.
12. Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 4748/1 pod chodníkem na Velkém
Podolí v Kunžaku.
13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Mosty čp.60
14. Výběr zhotovitele na akci „Oprava obkladů kuchyně ZŠ SNW Kunžak“
15. Výběr zhotovitele na akci „Výměna střešních krytin a zateplení objektů MŠ
Kunžak – II. ETAPA“
16. Rada ZŠ SNW Kunžak
17. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách
18. Zajištění pečovatelské služby prostřednictvím Úřadu práce jako veřejně
prospěšné práce.
19. Žádost o dotaci SDH Mosty
20. Žádost o dotaci ČSŽ Kunžak
21. Různé
a) Poděkování ZŠ SNW Kunžak
b) Informace - dětská hřiště
c) Informace - kamerový systém
22. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
23. Závěr
Starosta navrhuje zařadit nové body jednání - H 21 Žádost o poskytnutí dotace – TJ Kunžak,
H 22 Žádost o poskytnutí dotace – Šrot tým Kunžak o.s., H 23 Modernizace místních komunikací
v Kunžaku a do bodu Různé body d) Poplatek za užívání veřejného prostranství, e) Informace
vodohospodářský majetek, f) Bytové hospodářství, g) Dopis občanů Zvůle, h) Chodníky Dačická
ulice

2

Hlasování: jednohlasně
Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Obecní rybníky
Rozpočtová opatření vlastní
Pronájem pozemku parcela č.21/8 v k.ú. Mosty
Pronájem pozemku KN č.33/23, části pozemku KN č.33/22 a části pozemku
KN č.33/1 v k.ú. Valtínov
6. Pronájem části pozemku KN č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
7. Pronájem části pozemku KN č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
8. Žádost o odkoupení části p.č. 157/1 v k.ú. Kunžak
9. Žádost o odkoupení části p.č. 272/4 a části p.č. 272/1 v k.ú.Mosty
10. Žádost o odkoupení PK parcely zjednodušené evidence p.č. 408 v k.ú.Kunžak
11. Prodej pozemku p.č. st. 465/3 zast.plocha pod domem čp. 367 Kunžak, Dačická ul.
12. Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 4748/1 pod chodníkem na Velkém
Podolí v Kunžaku.
13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Mosty čp.60
14. Výběr zhotovitele na akci „Oprava obkladů kuchyně ZŠ SNW Kunžak“
15. Výběr zhotovitele na akci „Výměna střešních krytin a zateplení objektů MŠ
Kunžak – II. ETAPA“
16. Rada ZŠ SNW Kunžak
17. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách
18. Zajištění pečovatelské služby prostřednictvím Úřadu práce jako veřejně
prospěšné práce.
19. Žádost o dotaci SDH Mosty
20. Žádost o dotaci ČSŽ Kunžak
21. Žádost o poskytnutí dotace – TJ Kunžak
22. Žádost o poskytnutí dotace – Šrot tým Kunžak
23. Modernizace místních komunikací v Kunžaku
24. Různé
a) Poděkování ZŠ SNW Kunžak
b) Informace - dětská hřiště
c) Informace - kamerový systém
d) Poplatek za užívání veřejného prostranství
e) Informace vodohospodářský majetek
f) Bytové hospodářství
g) Dopis občanů Zvůle
h) Chodníky Dačická ulice

25. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
26. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Dobeš, Luboš Rozporka
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Kontrolní výbor provedl na základě pověření Zastupitelstva obce Kunžak ze zasedání č. 7 dne
23.04.2015 na místě samém šetření o možnosti pronájmu obecních rybníků:
a) rybníky pronajaté do 31.10.2015
1P. rybník "Nový" p.č. 397 k.ú.Kunžak – pronajmout
rybník „Nový“, k.ú. Kunžak, p.č. 397, výměra 8254 m2,
dosavadní nájemce MS Jitro Kunžak, 8 500,- Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
2P. rybník "Obecní" p.č. 4192 k.ú.Kunžak - pronajmout a doporučuje se požádat o dotaci na
odbahnění
rybník „Obecní“ k.ú. Kunžak, p.č. 4192, výměra 34366 m2,
dosavadní nájemce JH-OIL s.r.o., Rybníkárství, Velký Ratmírov 5, 22 000,- Kč/rok
nejnižší podání: 12 000,- Kč/rok
3P. rybník "Horní pod hájovnou" p.č. 106 k.ú.Kaproun - pronajmout a doporučuje se vyčistit
přepad
rybník „Horní pod Hájovnou“, k.ú. Kaproun, p.č. 106, výměra 9261 m2
dosavadní nájemce Dvoráček Petr, Křeč 82, 6 000,-Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě, v létě slouží ke koupání
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
4P. rybník "Na návsi" p.č. 268 k.ú.Kaproun – pronajmout
rybník „Na návsi“, k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m2
dosavadní nájemce JH-OIL s.r.o., Rybníkářství, Velký Ratmírov 5, 2 550,-Kč/rok
slouží jako zdroj vody při požárním zásahu
nejnižší podání: 1 500,- Kč/rok
5P. rybník "Za Broschem" p.č. 145 v k.ú.Kaproun – pronajmout
rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m2
dosavadní nájemce Drbal Jaroslav, Kunžak 304, 6 155,-Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
6P. rybník "Nový-Mosty" p.č. 276 k.ú.Mosty – pronajmout
rybník „Nový Mosty“, k.ú. Mosty, p.č. 276, výměra 17 480 m2,
dosavadní nájemce Ing. Iveta Plucarové, Valtínov 41, 15 500,-Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 12 000,- Kč/rok
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7P. rybník "Nový-Suchdol" p.č. 10 k.ú.Suchdol – pronajmout
rybník „Nový Suchdol“, k.ú. Suchdol, p.č. 10, výměra 19 826 m2,
dosavadní nájemce Ing. Iveta Plucarové, Valtínov 41, 12 000,- Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 13 000,- Kč/rok
8P. rybník "Prostřední" p.č. 433 k.ú.Suchdol – pronajmout
rybník „Prostřední“, k.ú. Suchdol, p. č. 433, výměra 1 917 m2,
dosavadní nájemce František Vašek, Kunžak 430, 900,- Kč/rok
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 500,- Kč/rok
b) ostatní rybníky v majetku obce
1. rybník p.č. 6/1 k.ú.Valtínov-součást návsi, navrhuje se změna kultury, není rybník
2. rybník p.č. 6/3-k.ú.Valtínov, součást návsi, navrhuje se změna kultury, není rybník
3. rybník p.č. 93/2 k.ú.Kaproun - je součást rybníka "Dolní pod hájovnou" p.č. 93/1 v Kaprouně,
doporučuje se nabídnout k prodeji majitelům manželům Pokorným.
4. rybník p.č. 106/4 k.ú.Valtínov - u nové autobusové čekárny ve Valtínově, součást návsi, není to
rybník, nedoporučuje se do doby ukončení pozemkových úprav ve Valtínově pronajímat
5. rybník p.č. 236/1 (bývalý Kešnerův rybník) k.ú.Kunžak, Malé Podolízatím ponechat jako veřejné prostranství, do budoucna se pokusit obnovit vodní plochu.
6. rybník p.č. 236/2 v k.ú.Kunžak - bývalá součást Kešnerova rybníka-ponechat jako veřejné
prostranství
7. rybník p.č. 297/1 k.ú.Suchdol - doporučuje se pronajmout-navazuje přímo na rybník 297/2 v
k.ú.Suchdol
8. rybník p.č. 297/2 k.ú.Suchdol - doporučuje se pronajmout-navazuje přímo na rybník p.č. 297/1
v k.ú.Suchdol
9. rybník p.č. 1228 v k.ú.Mosty-Terezín - rybník je nefunkční, navrhuje se prodat
Je třeba stanovit komisi pro otevírání nabídek na pronájem obecních rybníků.
Starosta navrhuje ustanovit tyto členy komise: Kudrna Josef, Rozporka Luboš, Pudil Zdeněk,
Ing. Moučka Petr, Alena Brunnerová.
Starosta navrhuje ustanovit tyto náhradníky: Ing. Šamal Vladimír, Mgr. Krafková Eva
Zasedání komise proběhne 15. 6. 2015 od 16.oo hodin.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu těchto obecních rybníků:
rybník „Nový“, k.ú. Kunžak, p.č. 397, výměra 8254 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
rybník „Obecní“ k.ú. Kunžak, p.č. 4192, výměra 34366 m2,
nejnižší podání: 12 000,- Kč/rok
rybník „Horní pod Hájovnou“, k.ú. Kaproun, p.č. 106, výměra 9261 m2
rybník je na průtočné soustavě, v létě slouží ke koupání
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
rybník „Na návsi“, k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m2
slouží jako zdroj vody při požárním zásahu
nejnižší podání: 1 500,- Kč/rok
rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m2
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
rybník „Nový Mosty“, k.ú. Mosty, p.č. 276, výměra 17 480 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 12 000,- Kč/rok
rybník „Nový Suchdol“, k.ú. Suchdol, p.č. 10, výměra 19 826 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 13 000,- Kč/rok
rybník „Prostřední“, k.ú. Suchdol, p. č. 433, výměra 1 917 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 500,- Kč/rok
rybník p.č. 297/1 a p.č. 297/2 v k.ú.Suchdol, výměra 709 m2,
nejnižší podání: 300,- Kč/rok
Doba pronájmu od 01.11.2015 - 31.10. 2020
Nabídky je možné podávat na Obecním úřadu Kunžak v zapečetěné obálce, označené „NÁJEM
RYBNÍKY 2015“ do 15.06.2015 do 15.00 hodin.
U rybníků, které jsou na průtočné soustavě, je nájemce povinen hospodařit a udržovat vodní
režim tak, aby na ostatních rybnících v soustavě nebylo ohroženo řádné obhospodařování
rybníka a chov ryb, to znamená, že při vypouštění a napouštění rybníka je nutné se dohodnout
s ostatními uživateli rybníků v soustavě.
U rybníků, které jsou užívány pro rekreační koupání, bude v letní sezoně omezeno
krmení ryb tak, aby bylo koupání umožněno.
Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo stanovuje komisi pro otevírání nabídek na pronájem obecních rybníků v tomto
složení: Kudrna Josef, Rozporka Luboš, Pudil Zdeněk, Ing. Moučka Petr, Alena Brunnerová.
Náhradníci Ing. Šamal Vladimír, Mgr. Krafková Eva.
Zasedání komise proběhne 15.6.2015 od 16.oo hodin.
Hlasování: jednohlasně
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s vyhotovením znaleckého posudku na prodej těchto
rybníků: rybník p.č. 93/2 k.ú.Kaproun a rybník p.č. 1228 v k.ú.Mosty-Terezín
Jakmile budou vyhotoveny znalecké posudky na prodej výše uvedených rybníků bude
zastupitelstvo pokračovat v řízení o prodeji.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 18/2015 a 19/2015,
která jsou mimo pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
V případě rozpočtového opatření č. 18/2015 se jedná o zvýšení výdajů (nahodilá těžba –
polom, navýšení příspěvku Základní škole SNW na pořádání Dne Země, nákup ochranných
pracovních pomůcek, nákup pneumatik pro SDH Kunžak zásahovou jednotku JPO III) – zvýšení
rozpočtu výdajů o 44 315,- Kč, zvýšení financování o 44 315,- Kč
V případě rozpočtového opatření č. 19/2015 se jedná o změnu výše mzdových prostředků
členů Zastupitelstva obce Kunžak dle novely nařízení vlády č. 52/2015 ze dne 27. 03. 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev –
zvýšení rozpočtu výdajů o 28 966,- Kč, zvýšení rozpočtu financování
o 28 966,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtová opatření vlastní č. 18/2015 a 19/2015.
Rozpočtová opatření č. 18/2015 a 19/2015 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu části obecní parcely číslo 21/8 ostatní
plocha o výměře 150m2 v k.ú. Mosty u Kunžaku. Během zveřejnění záměru pronájmu nebyla
doručená žádná námitka nebo připomínka. Jediným žadatelem je Karel Loukota, Kunžak, část
Mosty čp. 10.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s Karlem
Loukotou, bytem Kunžak, část Mosty čp.10 na pronájem části obecní parcely číslo 21/8 ostatní
plocha o výměře 150m2 v k.ú. Mosty u Kunžaku za cenu 0,50 Kč/m2 ročně. Nájemní smlouva se
uzavírá od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2020.ou.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu obecních parcel číslo KN č.33/23, části
pozemku KN č.33/22 a části pozemku KN č.33/1 v k.ú. Valtínov o celkové výměře 375 m2 .
Během zveřejnění záměru pronájmu nebyla doručená žádná námitka nebo připomínka. Jediným
žadatelem je Pavel Schneider, Valtínov čp. 67, ICO: 62974955
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s Pavlem
Schneiderem, Valtínov čp. 67, ICO: 62974955 na pronájem obecních parcel číslo KN č.33/23,
části pozemku KN č.33/22 a části pozemku KN č.33/1 v k.ú. Valtínov o celkové výměře 375 m2
za cenu 0,50 Kč/m2 ročně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 6:
Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem části pozemku p. č. 2981/71 v k.ú. Kunžak o výměře
100 m2 na období 4let.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu část pozemku p.č. 2981/71
v k.ú. Kunžak o výměře 100 m2 na období 2let.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem části pozemku p. č. 2981/71 v k.ú. Kunžak o výměře
50 m2 na období 3let.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 2981/71
v k.ú. Kunžak o výměře 50 m2 na období 2let.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Kontrolní výbor posoudil možnost odkoupení části p.č. 157/1 v obci a k.ú. Kunžak navazující k
domu čp. 416 v Dačické ulici. Kontrolní výbor doporučuje prodat část obecního pozemku 157/1 s
upozorněním, že na pozemku jsou podzemní sítě STL plynovodu a vedení NN vlastněné a
provozované společností E-ON, veřejný vodovod a vodovodní přípojka k domu čp. 416. Tyto
podzemní sítě nejsou vedeny v katastru nemovitosti jako věcné břemeno, ale vlastník pozemku by
k nim měl ponechat volný přístup. Obec nyní eviduje 2 žádosti o odkoupení na sebe navazujících
částí pozemku číslo 157/1 u 2 samostatných vstupů do bytů v domě čp. 416 v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu dalším jednáním se správci sítí. O výsledku jednání
a možnosti odkoupení části p.č. 157/1 v obci a k.ú. Kunžak navazující k domu čp. 416 v Dačické
ulici bude starosta informovat na dalším jednání zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost a rozsah odkoupení části p.č. 272/1 a části p.č.
272/4 v obci Kunžak, k.ú.Mosty,část Mosty navazující k domu čp. 58 v Mostech. Kontrolní výbor
nedoporučuje prodej části pozemku před domem čp.58 v Mostech navazující na účelovou
komunikaci na p.č. 1289/1 v k.ú. Mosty. Doporučuje prodej části p.č. 272/1 a části p.č. 272/4
kolem domu čp.58 v Mostech.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrický
oddělovací plán na oddělení částí p.č. 272/1 a 272/4 v obci Kunžak, k.ú.Mosty kolem domu čp. 58
v Mostech bez části pozemku před domem čp.58 v Mostech navazující na účelovou komunikaci
na p.č. 1289/1 v k.ú.Mosty v rozsahu doporučeném kontrolním výborem. Při zaměřování musí být
zajištěna přítomnost zástupce obce Kunžak a termín zaměření musí být obci oznámen nejméně
týden předem. Jakmile žadatel předloží geometrický plán, bude Zastupitelstvo obce Kunžak v
tomto řízení pokračovat.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak nechala po předložení geometrického
plánu vyhotovit znalecký posudek na prodej částí p.č. 272/1 a 272/4 v obci Kunžak, k.ú. Mosty u
domu čp. 58 v Mostech za cenu v čase a místě obvyklou.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení pozemku PK parcely zjednodušené evidence p.č.408 o
výměře 2572 m2 na vybudování malé vodní nádrže v místech dřívějšího rybníka s názvem
Kamenný v obci a k.ú. Kunžak. Podle územního plánu jde o plochy smíšené nezastavěného
území, které lze využít na vodní plochy a toky.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost
prodeje pozemku PK parcely zjednodušené evidence p.č.408 o výměře 2572 m2 v obci a k.ú.
Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak je vlastnicí p.č. 465/3 zast.pl.a nádvoří o výměře 68 m2v obci a k.ú.Kunžak pod
bytovým domem čp.367 Kunžak, Dačická ulice. Navrhuje se majetkoprávně vypořádat pozemek
obce pod cizí stavbou prodejem.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby obec Kunžak nechala vyhotovit znalecký posudek na
prodej p.č. 465/3 zast.pl.a nádvoří o výměře 68 m2v obci a k.ú.Kunžak pod bytovým domem
čp.367 Kunžak, za cenu v čase a místě obvyklou a aby obec Kunžak vyzvala vlastníky bytů v
bytovém domě čp. 367 v Kunžaku k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod stavbou.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Obec Kunžak je vlastníkem chodníku ozn. v pasportu místních komunikací jako 26d v obci a
k.ú.Kunžak. Část chodníku je na pozemku p.č. 4748/1 ost.pl.silnice ve vlastnictví Jihočeského
kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, ve správě Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, České Budějovice. Pro čerpání prostředků z programu POV "Výměna
obrubníků - chodníky Dačická ulice, Kunžak" je nutné doložit
majetkoprávní vypořádání
pozemku pod chodníkem.
V této etapě postačí doložit smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku p.č.4748/1 v obci a
k.ú.Kunžak uzavřenou mezi obcí Kunžak a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod
Jindřichův Hradec.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby obec Kunžak požádala Jihočeský kraj se sídlem U
Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice o bezúplatný převod pozemku pod chodníkem na
části p.č. 4748/1 ost.pl.silnice, v obci a k.ú.Kunžak do majetku obce Kunžak a s tím, že obec
Kunžak uhradí náklady spojené s bezúplatným převodem do majetku obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu obce Kunžak k podpisu smlouvy o právu provést
stavbu "Výměna obrubníků -chodníky Dačická ulice,Kunžak" na části pozemku p.č. 4748/1
ost.pl.silnice v obci a k.ú.Kunžak ve vlastnictví Jihočeského kraje,se sídlem U Zimního stadionu
1952/2,České Budějovice,se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův
Hradec.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostor čp.60 v Mostech za stávajících podmínek s panem Petrem Ťupou. Během zveřejnění
záměru pronájmu nebyla doručená žádná námitka nebo připomínka.

9

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu podpisem dodatku k původní nájemní smlouvě na
nebytové prostory čp.60 v Mostech s panem Petrem Ťupou, bytem Mosty čp.60 na dobu do
31.12.2020 za stávajících podmínek.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Dne 18. 05. 2015 zasedala komise ve složení Ing. Petr Moučka, předseda (losem), Mgr. Eva
Krafková, Mgr. Jan Dobeš, Josef Kudrna
Obeslány byly tyto firmy:
- STAVING Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- KORINT – STAVEBNÍ spol.s.r.o., Krajířova 22, 380 01 Dačice
- Karel Rojka, Horní Pěna 141, 378 31 Horní Pěna
- Karel Vobořil, Záhoří 4, 378 21 Kardašova Řečice
- Koupelnové studio NIVY, Krátká 159/IV, 380 01 Dačice
- Jiří Beran – stavební firma, Člunek 65, 378 61 Člunek
Na základě zveřejnění výzvy se do výběrového řízení přihlásily tyto firmy:
- JN stavitelství, Malý Pečín 41, 380 Dačice
Z výběrového řízení se omluvily tyto firmy:
- Karel Vobořil, Záhoří 4, 378 21 Kardašova Řečice
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- Karel Rojka, Horní Pěna 141, 378 31 Horní Pěna
- Jiří Beran – stavební firma, Člunek 65, 378 61 Člunek
- KORINT – STAVEBNÍ spol.s.r.o., Krajířova 22, 380 01 Dačice
- STAVING Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí.
1. Jiří Beran – stavební firma
302 864,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
2. Karel Rojka
343 259,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
3. STAVING Studená
343 923,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
4. KORINT – STAVEBNÍ spol.s.r.o. 349 898,- Kč včetně DPH, podmínky zadání splněny
Dne 21. 05. 2015 doručila stavební firma Jiří Beran, Člunek 65, 378 61 Člunek odstoupení od
projektu z kapacitních důvodů.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce akci „Oprava
obkladů kuchyně ZŠ SNW Kunžak“, dle navrženého pořadí výběrovou komisí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Oprava obkladů kuchyně ZŠ SNW Kunžak“
byla vybrána firma, Karel Rojka, Horní Pěna 141, 378 31 Horní Pěna za nabídnutou cenu:
343 259,- Kč včetně DPH včetně DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 15:
Dne 20. 05. 2015 zasedala komise ve složení Drahoslava Vobrová - předseda (losem), Ing. Petr
Moučka, Petr Král, Ing. Karel Winkler
Obeslány byly tyto firmy:
- STAVING, Studená spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- KORINT – STAVEBNÍ spol. s r.o., Krajířova 22, 380 01 Dačice
- STŘECHY JH s.r.o., Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- Káles Milan, Zahradní 699, 378 33 Nová Bystřice
- Truhlářství – tesařství, Jiří Kos, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
Na základě zveřejnění výzvy se do výběrového řízení přihlásily tyto firmy:
- JN stavitelství, Malý Pečín 41, 380 Dačice
- BETO-S s.r.o., Pod Kasárny 1054/II, 377 01 Jindřichův Hradec
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- STŘECHY JH s.r.o., Jarošovská 1162/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- BETO-S s.r.o., Pod Kasárny 1054/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- KORINT – STAVEBNÍ spol. s r.o., Krajířova 22, 380 01 Dačice
- STAVING, Studená spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
- BEPA CZ, spol. s r.o., Palackého 514, 394 64 Počátky
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost
nabídek v tomto pořadí.
1. BETO-S s.r.o.
2. STAVING, Studená spol. s.r.o.
3. STŘECHY JH s.r.o.
4. KORINT – STAVEBNÍ spol. s r.o.,
5. BEPA CZ, spol. s r.o.

920 480, 60 Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny
924 865, 86 Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny
1 149 366,- Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny
1 181 227,- Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny
1 318 050,- Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce akci „Výměna
střešních krytin a zateplení objektů MŠ Kunžak – II. ETAPA“, dle navrženého pořadí výběrovou
komisí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Výměna střešních krytin a zateplení objektů
MŠ Kunžak – II. ETAPA“ byla vybrána firma BETO-S s.r.o., Pod Kasárny 1054/II, 377 01
Jindřichův Hradec, za nabídnutou cenu: 920 480, 60 Kč včetně DPH, dle podané cenové nabídky a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 16:
Skončil mandát zástupců zřizovatele /Obce/ ve školské radě ZŠ SNW Kunžak. V souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 167 je nutné jmenovat nové zástupce obce do školské
rady ZŠ SNW Kunžak na tříleté období.
Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje na tříleté období do školské rady ZŠ SNW Kunžak tyto
členy: Brunnerová Alena, Král Petr, Rozporka Luboš
K bodu 17:
Ředitelka MŠ Kunžak navrhuje uzavřít mateřskou školu v měsíci srpnu 2015 a v červenci 2015
upravit docházku na maximálně 25 dětí.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby MŠ Kunžak byla uzavřena v měsíci srpnu 2015.
Po dohodě s rodiči může ředitelka MŠ Kunžak upravit v měsíci červenci 2015 docházku na
maximálně 25 dětí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 18:
Obec Kunžak má možnost požádat Úřad práce o poskytnutí pracovní síly na zajištění pečovatelské
služby formou veřejně prospěšné práce. Tuto pracovní sílu lze poskytnout maximálně na 12
měsíců s dotací maximálně 15 000,- Kč měsíčně včetně odvodu sociálního a zdravotního
pojištění. Vzhledem k požadavkům na zajištění pečovatelské služby je třeba tuto možnost
projednat Zastupitelstvem obce Kunžak.
Zastupitelstvo pověřuje starostu a komisi sociální a bytovou zjištěním požadavků občanů o
poskytování pečovatelské služby a sestavením požadované pracovní náplně pracovníka
zajišťujícího pečovatelskou službu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 19:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, SDH Mosty žádá o dotaci ve výši 1 500,- Kč na zajištění
občerstvení při pořádání dětského dne u Nového rybníka v Mostech dne 06. června 2015.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 500,- Kč na zajištění
občerstvení při pořádání dětského dne u Nového rybníka v Mostech dne 06. 06. 2015.
Hlasování: jednohlasně
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, SDH Mosty žádá o dotaci ve výši 9 000,- Kč na zajištění
občerstvení, pohárů na denní hasičské závody, které jsou součástí Jindřichohradecké hasičské ligy.
Akce se koná 27.06. 2015 v Mostech.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci ve výši 9 000,- Kč na zajištění občerstvení, pohárů
na denní hasičské závody, které jsou součástí Jindřichohradecké hasičské ligy. Akce se koná 27.
06. 2015 v Mostech.
Hlasování: jednohlasně
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, SDH Mosty žádá o dotaci ve výši 9 000,- Kč na zajištění
občerstvení, pohárů na noční hasičské závody. Akce se koná 08.08. 2015 v Mostech.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci ve výši 5 000,- Kč na zajištění občerstvení, pohárů
na noční hasičské závody. Akce se koná 08. 08. 2015 v Mostech.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20:
Český svaz žen žádá o dotaci ve výši 5000,- Kč na zajištění občerstvení při pořádání dětského dne,
který se koná 30. května 2015.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na zajištění
občerstvení při pořádání dětského dne, který se uskuteční 30. května 2015.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 21:
TJ Kunžak žádá o poskytnutí dotace na pořádání mládežnického turnaje v kopané kategorie U 15
„O pohár hejtmana Jihočeského kraje“ dne 13.06. 2015 ve výši 10 000,- Kč. Dotace bude použita
na ceny hráčů, vyplacení odměn za rozhodčí, občerstvení.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na pořádání
mládežnického turnaje v kopané kategorie U 15 „O pohár hejtmana Jihočeského kraje“ dne 13.06.
2015. Dotace bude použita na ceny hráčů, vyplacení odměn za rozhodčí, občerstvení.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 22:
Šrot tým Kunžak o.s. žádá o poskytnutí dotace na pořádání 5. ročníku cyklistického orientačního
závodu hlídek “MTBO 2015 – Napříč Českou Kanadou“ dne 11. 07. 2015 ve výši 5 000,- Kč.
Dotace bude použita na pořadatelské zajištění závodu, občerstvení a zakoupení cen pro závodníky.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na pořádání 5. ročníku
cyklistického orientačního závodu hlídek “MTBO 2015 – Napříč Českou Kanadou“ dne 11.07.
2015 ve výši 5 000,- Kč. Dotace bude použita na pořadatelské zajištění závodu, občerstvení a
zakoupení cen pro závodníky.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 23:
Dne 06.05.2015 bylo Obci Kunžak zasláno Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Oznámení o schválení projektu k financování (Č.j.: RRRSJ 13115/2015.
Název projektu: Modernizace místních komunikací v Kunžaku
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03370
Současně v tomto Oznámení je uvedena povinnost doložit do 09.06.2015 na ÚRR regionu
soudržnosti Jihozápad přílohy, které jsou potřebné pro uzavření Smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.
Pro řádné zajištění realizace projektu, jehož fyzické ukončení je 31.08.2015, je nezbytné
uskutečnit zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací.
Bude se jednat o zakázku malého rozsahu na stavební práce, která bude zadána dle pravidel ROP
NUTS II Jihozápad a v souladu se Směrnicí obce Kunžak k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, schválenou dne 27.11.2014.
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Zadávací řízení bude zajištěno odbornou firmou – Stavební poradnou, spol. s r.o., České
Budějovice, která již zpracovala a předložila níže uvedené podklady k zahájení zadávacího řízení
Obci Kunžak ke schválení.
Jedná se o:
1) Výzvu o zahájení zadávacího řízení
2) Zadávací dokumentaci stavby
3) Návrh Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací
Současně s výše uvedeným zadávacím řízením, je potřeba dle bodu 1.3 Směrnice Obce Kunžak k
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, stanovit zastupitelstvem obce výběrovou komisi
s minimálním počtem 5 členů plus náhradníků a dále seznam přímo obeslaných dodavatelů.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí obdržené Oznámení o schválení projektu k
financování (Č.j.: RRRSJ 13115/2015) zaslané dne 06.05.2015 Úřadem regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad a pověřuje starostu obce Ing. Vladimíra Šamala zajištěním veškerých
požadovaných příloh, které jsou potřebné pro uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace
z ROP NUTS II Jihozápad.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje předložené podklady Stavební poradnou, spol. s r.o., České
Budějovice k zahájení zadávacího řízení na akci „Modernizace místních komunikací v Kunžaku“,
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03370
Konkrétně:
1) Výzvu o zahájení zadávacího řízení
2) Zadávací dokumentaci stavby
3) Návrh Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jmenování výběrové (hodnotící) komice na akci
„Modernizace
místních
komunikací
v Kunžaku,
registrační
číslo
projektu:
CZ.1.14/1.5.00/35.03370 ve složení:
Členové komise:
Náhradník:
Ing. Vladimír Šamal
Petr Král
Drahoslava Vobrová
Pudil Zdeněk
Ing. Marie Buzková - odborně způsobilá
Ing. Petr Moučka - odborně způsobilý
Hana Lavičková – odborně způsobilá
Jaroslav Vítovec - odborně způsobilý
Ing. Martina Gabrielová
Kristýna Soukupová
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje seznam přímo obeslaných dodavatelů: (tj. firem
k předložení nabídky do zadávacího řízení)
a) COLAS CZ, a.s., oblast jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
b) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
oblast Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
c) EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice, P.O.Box 151/ Planá 72, 370 01 České
Budějovice
d) K - BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice 5
e) AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A. Trägera 2654, 370 10 České
Budějovice 3
f) STRABAG A a.s., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE, Vrbenská 31, 370 06
České Budějovice
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 24: různé
a) Starosta seznámil zastupitele s děkovným dopisem ZŠ SNW Kunžak za poskytnutí finančních
prostředků na zajištění organizace oslav Dne Země.
b) Starosta seznámil zastupitele s došlými návrhy řešení osazení hřišť herními prvky. Zastupitelé
z předložených návrhů vybrali jako nejvhodnější dřevěné prvky.
c) Dne 20. 05. 2015 navštívili starostu zástupci společnosti ELZY s.r.o., kteří zpracují cenovou
nabídku kamerového systému. Jako podklad ke zpracování požadují určit sledovaná místa v obci.
Obci Kunžak byla doručena i nabídka kamerového systému společnosti JH Comp s.r.o.. Po
zpracování zákresu požadovaných sledovaných míst budou osloveny firmy k předložení
konkrétních cenových nabídek.
d) Z důvodu nespokojenosti místních podnikatelů s výší poplatku za užívání veřejného
prostranství (Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních poplatcích čl. 17 sazba poplatku,
ods.1 sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství
bod a) za umístění sloužící pro poskytování prodeje – mimo pouť 20,- Kč) bude výše uvedená
vyhláška projednávána na příštím jednání zastupitelstva. V návaznosti na tuto vyhlášku je nutné
upravit i Nařízení č.1/2006 Obce Kunžak o tržním řádu.
e) Provozovatel obecního vodohospodářského majetku společnost ČEVAK a.s. upozorňuje na
špatný stav vodovodního řadu a kanalizace v ulicích Boženy Němcové, Čechova a na uplynutí
doby životnosti ČOV Kunžak. Zastupitelstvo požaduje prověření pravdivosti těchto informací.
f) Sociální a bytová komise provede kontrolu stavu všech obecních bytů.
g) Starosta seznámil zastupitele s textem dopisu občanů a majitelů nemovitostí v osadě Zvůle ze
dne 12. 05. 2015, kteří žádají o omezení provozní doby restaurací, o regulaci pálení odpadu, o
instalaci odpadkových košů a o větší informovanost.
h) Při rekonstrukci komunikace II/151 v Dačické ulici došlo ke změně nivelity komunikace a
v důsledku toho musí být výškově upraveny i přilehlé chodníky. Starosta objedná úpravu
chodníků v místech vjezdů a přechodů pro chodce s firmou provádějící osazení nových obrubníků
JN Stavitelství s.r.o.
K bodu 25: dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
Mgr. Krafková upozornila, že uzávěrka červnového čísla Kunžackého zpravodaje je 19.06.2015 ve
20.00 hod.
Usnesení č. 8
Zastupitelstva obce Kunžak dne 21. 05. 2015
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
 schvaluje rozpočtová opatření vlastní č. 18/2015 a 19/2015. Rozpočtová opatření
č. 18/2015 a 19/2015 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
 pořadí výběru firem pro realizaci akce akci „Oprava obkladů kuchyně ZŠ SNW Kunžak“,
dle navrženého pořadí výběrovou komisí.
 aby na akci „Oprava obkladů kuchyně ZŠ SNW Kunžak“ byla vybrána firma, Karel Rojka,
Horní Pěna 141, 378 31 Horní Pěna za nabídnutou cenu: 343 259,- Kč včetně DPH včetně
DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 pořadí výběru firem pro realizaci akce akci „Výměna střešních krytin a zateplení objektů
MŠ Kunžak – II. ETAPA“, dle navrženého pořadí výběrovou komisí.
 Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Výměna střešních krytin a zateplení
objektů MŠ Kunžak – II. ETAPA“ byla vybrána firma BETO-S s.r.o., Pod Kasárny
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1054/II, 377 01 Jindřichův Hradec, za nabídnutou cenu: 920 480, 60 Kč včetně DPH, dle
podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 500,- Kč na zajištění občerstvení při pořádání
dětského dne u Nového rybníka v Mostech dne 06. 06. 2015.
dotaci ve výši 9 000,- Kč na zajištění občerstvení, pohárů na denní hasičské závody, které
jsou součástí Jindřichohradecké hasičské ligy. Akce se koná 27. 06. 2015 v Mostech.
dotaci ve výši 5 000,- Kč na zajištění občerstvení, pohárů na noční hasičské závody. Akce
se koná 08. 08. 2015 v Mostech.
poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na zajištění občerstvení při pořádání dětského dne,
který se uskuteční 30. května 2015.
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na pořádání mládežnického turnaje v kopané
kategorie U 15 „O pohár hejtmana Jihočeského kraje“ dne 13.06. 2015. Dotace bude
použita na ceny hráčů, vyplacení odměn za rozhodčí, občerstvení.
poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na pořádání 5. ročníku cyklistického orientačního
závodu hlídek “MTBO 2015 – Napříč Českou Kanadou“ dne 11.07. 2015 ve výši 5 000,Kč. Dotace bude použita na pořadatelské zajištění závodu, občerstvení a zakoupení cen
pro závodníky.
předložené podklady Stavební poradnou, spol. s r.o., České Budějovice k zahájení
zadávacího řízení na akci „Modernizace místních komunikací v Kunžaku“, Registrační
číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03370
Konkrétně:
1) Výzvu o zahájení zadávacího řízení
2) Zadávací dokumentaci stavby
3) Návrh Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací
jmenování výběrové (hodnotící) komice na akci „Modernizace místních komunikací
v Kunžaku, registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03370 ve složení:
Členové komise:
Náhradník:
Ing. Vladimír Šamal
Petr Král
Drahoslava Vobrová
Pudil Zdeněk
Ing. Marie Buzková - odborně způsobilá
Ing. Petr Moučka - odborně způsobilý
Hana Lavičková – odborně způsobilá
Jaroslav Vítovec - odborně způsobilý
Ing. Martina Gabrielová
Kristýna Soukupová
seznam přímo obeslaných dodavatelů: (tj. firem k předložení nabídky do zadávacího
řízení)
a) COLAS CZ, a.s., oblast jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
b) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
oblast Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
c) EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice, P.O.Box 151/ Planá 72, 370 01 České
Budějovice
d) K - BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice 5
e) AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A. Trägera 2654, 370 10 České
Budějovice 3
f) STRABAG A a.s., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE, Vrbenská 31, 370 06
České Budějovice
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Souhlasí:
 zveřejněním záměru pronájmu těchto obecních rybníků:
rybník „Nový“, k.ú. Kunžak, p.č. 397, výměra 8254 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
rybník „Obecní“ k.ú. Kunžak, p.č. 4192, výměra 34366 m2,
nejnižší podání: 12 000,- Kč/rok
rybník „Horní pod Hájovnou“, k.ú. Kaproun, p.č. 106, výměra 9261 m2
rybník je na průtočné soustavě, v létě slouží ke koupání
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
rybník „Na návsi“, k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m2
slouží jako zdroj vody při požárním zásahu
nejnižší podání: 1 500,- Kč/rok
rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m2
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok
rybník „Nový Mosty“, k.ú. Mosty, p.č. 276, výměra 17 480 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 12 000,- Kč/rok
rybník „Nový Suchdol“, k.ú. Suchdol, p.č. 10, výměra 19 826 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 13 000,- Kč/rok
rybník „Prostřední“, k.ú. Suchdol, p. č. 433, výměra 1 917 m2,
rybník je na průtočné soustavě
nejnižší podání: 500,- Kč/rok
rybník p.č. 297/1 a p.č. 297/2 v k.ú.Suchdol, výměra 709 m2,
nejnižší podání: 300,- Kč/rok
Doba pronájmu od 01.11.2015 - 31.10. 2020
Nabídky je možné podávat na Obecním úřadu Kunžak v zapečetěné obálce, označené
„NÁJEM RYBNÍKY 2015“ do 15.06.2015 do 15.00 hodin.
U rybníků, které jsou na průtočné soustavě, je nájemce povinen hospodařit a udržovat
vodní
režim tak, aby na ostatních rybnících v soustavě nebylo ohroženo řádné obhospodařování
rybníka a chov ryb, to znamená, že při vypouštění a napouštění rybníka je nutné se
dohodnout
s ostatními uživateli rybníků v soustavě.
U rybníků, které jsou užívány pro rekreační koupání, bude v letní sezoně omezeno
krmení ryb tak, aby bylo koupání umožněno.
Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.
 s vyhotovením znaleckého posudku na prodej těchto rybníků: rybník p.č. 93/2 k.ú.Kaproun
a rybník p.č. 1228 v k.ú.Mosty-Terezín. Jakmile budou vyhotoveny znalecké posudky na
prodej výše uvedených rybníků bude zastupitelstvo pokračovat v řízení o prodeji.
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 souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s Karlem Loukotou, bytem
Kunžak, část Mosty čp.10 na pronájem části obecní parcely číslo 21/8 ostatní plocha o
výměře 150m2 v k.ú. Mosty u Kunžaku za cenu 0,50 Kč/m2 ročně. Nájemní smlouva se
uzavírá od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2020.ou
 s tím, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s Pavlem Schneiderem, Valtínov čp.
67, ICO: 62974955 na pronájem obecních parcel číslo KN č.33/23, části pozemku KN
č.33/22 a části pozemku KN č.33/1 v k.ú. Valtínov o celkové výměře 375 m2 za cenu 0,50
Kč/m2 ročně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 se zveřejněním záměru pronájmu část pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak o výměře 100
m2 na období 2let.
 se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak o výměře 50
m2 na období 2let.
 s tím, aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrický oddělovací plán na oddělení
částí p.č. 272/1 a 272/4 v obci Kunžak, k.ú.Mosty kolem domu čp. 58 v Mostech bez části
pozemku před domem čp.58 v Mostech navazující na účelovou komunikaci na p.č. 1289/1
v k.ú.Mosty v rozsahu doporučeném kontrolním výborem. Při zaměřování musí být
zajištěna přítomnost zástupce obce Kunžak a termín zaměření musí být obci oznámen
nejméně týden předem. Jakmile žadatel předloží geometrický plán, bude Zastupitelstvo
obce Kunžak v tomto řízení pokračovat.
 s tím, aby obec Kunžak nechala po předložení geometrického plánu vyhotovit znalecký
posudek na prodej částí p.č. 272/1 a 272/4 v obci Kunžak, k.ú. Mosty u domu čp. 58 v
Mostech za cenu v čase a místě obvyklou.
 aby obec Kunžak nechala vyhotovit znalecký posudek na prodej p.č. 465/3 zast.pl.a
nádvoří o výměře 68 m2v obci a k.ú.Kunžak pod bytovým domem čp.367 Kunžak, za
cenu v čase a místě obvyklou a aby obec Kunžak vyzvala vlastníky bytů v bytovém domě
čp. 367 v Kunžaku k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod stavbou.
 aby obec Kunžak požádala Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,České
Budějovice o bezúplatný převod pozemku pod chodníkem na části p.č. 4748/1
ost.pl.silnice, v obci a k.ú.Kunžak do majetku obce Kunžak a s tím, že obec Kunžak
uhradí náklady spojené s bezúplatným převodem do majetku obce Kunžak.
 s tím, aby MŠ Kunžak byla uzavřena v měsíci srpnu 2015. Po dohodě s rodiči může
ředitelka MŠ Kunžak upravit v měsíci červenci 2015 docházku na maximálně 25 dětí.

S t a n o v u j e:
 komisi pro otevírání nabídek na pronájem obecních rybníků v tomto složení: Kudrna Josef,
Rozporka Luboš, Pudil Zdeněk, Ing. Moučka Petr, Alena Brunnerová. Náhradníci
Ing. Šamal Vladimír, Mgr. Krafková Eva.
Zasedání komise proběhne 15.6.2015 od 16.oo hodin.
J m e n u j e:
 na tříleté období do školské rady ZŠ SNW Kunžak tyto členy: Brunnerová Alena,
Král Petr, Rozporka Luboš

P o v ě ř u j e:
 starostu dalším jednáním se správci sítí. O výsledku jednání a možnosti odkoupení části
p.č. 157/1 v obci a k.ú. Kunžak navazující k domu čp. 416 v Dačické ulici bude starosta
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informovat na dalším jednání zastupitelstva.
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost prodeje pozemku PK parcely
zjednodušené evidence p.č.408 o výměře 2572 m2 v obci a k.ú. Kunžak.
 starostu obce Kunžak k podpisu smlouvy o právu provést stavbu "Výměna obrubníků chodníky Dačická ulice,Kunžak" na části pozemku p.č. 4748/1 ost.pl.silnice v obci a
k.ú.Kunžak ve vlastnictví Jihočeského kraje,se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,České
Budějovice,se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec.
 starostu podpisem dodatku k původní nájemní smlouvě na nebytové prostory čp.60 v
Mostech s panem Petrem Ťupou, bytem Mosty čp.60 na dobu do 31.12.2020 za stávajících
podmínek.
 starostu a komisi sociální a bytovou zjištěním požadavků občanů o poskytování
pečovatelské služby a sestavením požadované pracovní náplně pracovníka zajišťujícího
pečovatelskou službu.
 starostu obce Ing. Vladimíra Šamala zajištěním veškerých požadovaných příloh, které jsou
potřebné pro uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Jihozápad.
B e r e n a v ě d o m í:
 obdržené Oznámení o schválení projektu k financování (Č.j.: RRRSJ 13115/2015) zaslané
dne 06.05.2015 Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Schůze skončila v 21. 30 hodin

Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Mgr. Dobeš Jan

Rozporka Luboš

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

