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Zápis č. 13
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů:
Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,
Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava, Ing. Karel Winkler.
Pozdější příchod nahlásili Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva.
Během jednání se počet přítomných členů zastupitelstva zvýšil na 11 zastupitelů.
Přizvány: Bc. Hana Spurná, Jana Danielová
Veřejnost: viz. prezenční listina
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Třinácté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu č. 12. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 22. 10. 2015 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
Po dokončení kontroly plnění usnesení se do diskuse přihlásil J. Kudrna s námitkou k zápisu č. 12.
zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 22. 10. 2015 k bodu projednávání č.7 Plán
investičních akcí pro rok 2016. Požaduje zápis doplnit o kompletní seznam projednávaných akcí,
tak jak byl uveden v předloženém návrhu akcí na rok 2016 včetně zaznamenání jmenovitého
hlasování o jednotlivých akcích.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Žádost o odkoupení nebo pronájem části p.č.2981/86 v obci a k.ú.Kunžak.
3. Darovací smlouva na parcelu číslo 4748/12 o výměře 80 m2 ost.pl.dle GP 1089144/2015 v k.ú.Kunžak mezi dárcem Jihočeským krajem a obdarovanou Obcí
Kunžak.
4. Žádost o odkoupení parcely číslo 4748/4 v k.ú. Kunžak u domu čp. 141.
5. Žádost o odkoupení nebo pronájem parcely číslo 33/22 a parcely číslo 33/23
v k.ú.Valtínov
6. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Kunžak
7. Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz včelařů o.s.
8. Žádost o poskytnutí dotace – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory
o.p.s
9. Žádost o dotaci – Český svaz žen
10. Příspěvek – mobilní telefon
11. Dětské hřiště Kunžak
12. AVE CZ s.r.o. – likvidaci bioodpadu
13. Spolupráce s Městem Strmilov – městská policie
14. Strategie rozvoje správního území obce Kunžak
15. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2016 – Obecně závazná vyhláška č.
2/2015
16. Rozpočtová opatření vlastní
17. Zařazení akce do plánu investičních akcí – TJ Kunžak
18. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2018
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19. Různé
a) ČSAD – ukončení nájmu čp.267
b) rybník za Broschem - Kaproun
20. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
21. Závěr
Starosta navrhuje nahradit bod H 16 Rozpočtová opatření vlastní bodem H 16 Nákup komunální
techniky pro údržbu obce a dále doplnit bod jednání H 18 Žádost o investice do MŠ Kunžak na
rok 2016 a ostatní body posunout.
Program po změnách:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Žádost o odkoupení nebo pronájem části p.č.2981/86 v obci a k.ú.Kunžak.
3. Darovací smlouva na parcelu číslo 4748/12 o výměře 80 m2 ost.pl.dle GP 1089144/2015 v k.ú.Kunžak mezi dárcem Jihočeským krajem a obdarovanou Obcí
Kunžak.
4. Žádost o odkoupení parcely číslo 4748/4 v k.ú.Kunžak u domu čp. 141.
5. Žádost o odkoupení nebo pronájem parcely číslo 33/22 a parcely číslo 33/23
v k.ú.Valtínov
6. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Kunžak
7. Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz včelařů o.s.
8. Žádost o poskytnutí dotace – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory
o.p.s
9. Žádost o dotaci – Český svaz žen
10. Příspěvek – mobilní telefon
11. Dětské hřiště Kunžak
12. AVE CZ s.r.o. – likvidaci bioodpadu
13. Spolupráce s Městem Strmilov – městská policie
14. Strategie rozvoje správního území obce Kunžak
15. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2016 – Obecně závazná vyhláška č.
2/2015
16. Nákup komunální techniky pro údržbu obce
17. Zařazení akce do plánu investičních akcí – TJ Kunžak
18. Žádost o investice do MŠ Kunžak na rok 2016
19. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2018
20. Různé
a) ČSAD – ukončení nájmu čp.267
b) rybník za Broschem - Kaproun
21. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
22. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Petr Král, Karel Winkler
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: Pro: 8x
Proti: Kudrna
Zdrželi se: 0
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K bodu 2:
Obec Kunžak na základě požadavku kontrolního výboru obdržela vyjádření stavebního úřadu a
správce sítí E-ON ve věci možnosti prodeje nebo pronájmu části obecního pozemku číslo 2981/86
na uskladnění včelařských potřeb v obci a k.ú. Kunžak s ohledem na platný územní plán. Podle
vyjádření stavebního úřadu nelze na pozemcích v ploše Zi-zeleň izolační realizovat žádnou
stavbu, a na pozemcích v ploše OV-občanská vybavenost lze realizovat pouze stavby veřejně
prospěšné. Podle vyjádření E-ONu jsou na předmětném pozemku podzemní vedení VN a
podzemní vedení NN .
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje pronájem části p.č 2981/86 v obci a k.ú.Kunžak na
uskladnění včelařských potřeb vzhledem k platnému územnímu plánu a vyjádřením správců sítí a
stavebního úřadu.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej části p.č 2981/86 v obci a k.ú.Kunžak na
uskladnění včelařských potřeb vzhledem k platnému územnímu plánu a vyjádřením správců sítí a
stavebního úřadu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak obdržela od Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního
stadionu 1952/2, IČ 70890650 návrh darovací smlouvy č. 010/15/189/03/00 týkající se darování
pozemkové parcely číslo 4748/12 o výměře 80 m2 ost.pl. silnice v obci a k.ú. Kunžak, takto
označené v geometrickém plánu č. 1089-144/2015 ze dne 26.05.2015. Jedná se o pozemek pod
chodníkem na Velkém Podolí. Vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí
obdarovaná obec Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela s Jihočeským krajem se sídlem
v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, IČ 70890650 darovací smlouvu č.
010/15/189/03/00 týkající se darování pozemkové parcely číslo 4748/12 o výměře 80 m2 ost.pl.
silnice v obci a k.ú. Kunžak takto označené v geometrickém plánu číslo 1089-144/2015 ze dne
26.05.2015 do majetku obce Kunžak. Vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí
obdarovaná obec Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Obec Kunžak obdržela opětovnou žádost vlastníka objektu čísla popisného 141 v Kunžaku o
odkoupení parcely 4748/4 v obci a k.ú. Kunžak. V současné době má žadatel pozemek v
pronájmu, protože Zastupitelstvo neschválilo dne 24.05.2001 prodej z důvodu zařazení pozemku
do koridoru dopravní infrastruktury.
Tento pozemek je v platném územním plánu zařazen do D1 - plocha koridoru pro dopravní
infrastrukturu, jako veřejně prospěšná stavba pro úpravu trasování silnice II/151 na východním
okraji sídla.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje parcely 4748/4 v obci a k.ú. Kunžak s ohledem na platný územní plán.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 5:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení nebo pronájem parcely číslo 33/22 ost.pl. ost.
komunikace o výměře 326 m2 a parcely číslo 33/23 ost.pl. ost. komunikace o výměře 55 m2 v
obci Kunžak, k.ú. Valtínov v souvislosti se uvažovaným odkoupením bývalého obchodu a
hostince ve Valtínově. Tyto pozemky jsou v platném územním plánu zařazeny do ploch SO smíšené obytné, tj. plochy určené převážně pro bydlení, podnikatelské aktivity, občanské
vybavení. Pozemek 33/22 je v platné vyhlášce č.1/2015 o místních poplatcích ve článku 14 z
22.10.2015 veden jako veřejné prostranství. Pozemek 33/23 a část pozemku 33/22 je v současné
době v pronájmu.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje nebo pronájmu obecních pozemků číslo 33/22 ost.pl. ost. komunikace o výměře
326 m2 a parcely číslo 33/23 ost.pl. ost. komunikace o výměře 55 m2 v obci Kunžak, k.ú.
Valtínov s ohledem na platný územní plán a platnou vyhlášku č.1/2015 o místních poplatcích.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
provedl ve dnech 11.- 12. 11. 2015 dílčí přezkoumání hospodaření obce Kunžak za období od 01.
01. 2015 do 31. 10. 2015.
Výsledky dílčího přezkoumání: chyby a nedostatky méně závažného charakteru (zadavatel
neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž
cena přesáhla 500 000,- Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků a to do 15 dnů od jejího
uzavření, jednalo se o akci „Výměna střešní krytiny a zateplení objektů MŠ Kunžak II. etapa).
K tomuto pochybení je nutné přijmout nápravné opatření.
V rámci přezkoumání hospodaření v ostatních oblastech nebyly zjištěny nedostatky spočívající
v porušení rozpočtové kázně, neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví.
Zastupitelstvo obce Kunžak přijímá nápravná opatření k chybnému zjištění při dílčím
přezkoumání hospodaření. V případě, že v budoucnu dojde k uzavření smlouvy v hodnotě
minimálně 500 000,- Kč bez DPH, bude obec postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Na základě nákazové situace v okrese Jindřichův Hradec žádá Český svaz včelařů o.s. o dotaci
k tlumení nakažlivých chorob včelstev ve výši 4 500,- Kč. Tento příspěvek bude použit v průběhu
roku 2016 a to na úhradu nákladů spojených s prevencí a tlumením nebezpečné nákazy včelstev,
konkrétně varroázy. Dále pak na provozní náklady organizace.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci Českému svazu včelařů o.s., ZO Jindřichův Hradec
ve výši 4 500,- Kč na úhradu nákladů spojených s prevencí a tlumením nebezpečné nákazy
včelstev, konkrétně varroázy. Dále pak na provozní náklady organizace v roce 2016.
Hlasování: jednohlasně
Příchod Mgr. Krafková a Mgr. Dobeš v 18.11 hod.

5
K bodu 8:
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši
3 000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek, úhradu nákladů na telefon, kancelářské potřeby,
poštovné, cestovné, čistící a desinfekční prostředky a další náklady spojené s poskytováním
sociálních služeb na období od 01. 01. 2016 do 31. 10. 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a
seniory o.p.s. ve výši 3 000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek, úhradu nákladů na telefon,
kancelářské potřeby, poštovné, cestovné, čistící a desinfekční prostředky a další náklady spojené
s poskytováním sociálních služeb na období od 01. 01. 2016 do 31. 10. 2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Český svaz žen žádá o dotaci ve výši 5 000,- Kč na mikulášské balíčky a občerstvení pro děti, při
pořádání čertovského odpoledne, které se koná dne 28. 11. 2015 na náměstí v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu žen ve výši 5 000,- Kč na
mikulášské balíčky a občerstvení pro děti, při pořádání čertovského odpoledne, které se koná dne
28. 11. 2015 na náměstí v Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Starosta obce navrhuje zastupitelstvu, aby paní Zuzaně Plaché byl poskytnut příspěvek na
používání mobilního telefonu ve výši 400,- Kč za čtvrtletí s účinností od 01. 11. 2015. Příspěvek
na 4. čtvrtletí roku 2015 bude vyplacen ve výši 267,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby byl poskytnut příspěvek na používání mobilního
telefonu paní Zuzaně Plaché ve výši 400,- Kč za čtvrtletí s účinností od 01. 11. 2015. Příspěvek na
4. čtvrtletí roku 2015 bude vyplacen ve výši 267,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Dne 01. 11. 2015 ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016. Žádost o dotaci je
možné podat od 03. 11. 2015 do 15. 01. 2016.
Obec Kunžak může podat žádost do dotačního titulu č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci. Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených
nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 000,- Kč. Zastupitelé na květnovém
zasedání odsouhlasili osazení dětského hřiště dřevěnými herními prvky. Předpokládaná výše
celkových vynaložených uznatelných nákladů je 500 000,- Kč. Je možné oslovit zpracovatele
žádosti o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s podáním žádosti do programu MMR ČR Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotačního titulu č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci na akci „Dětské hřiště Kunžak“.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 12:
Zastupitelé na minulém zasedání pověřili starostu zjištěním možností likvidace biologicky
rozložitelného odpadu (BRKO) pro obec Kunžak. Starosta zjišťoval možnosti spolupráce
s Městem Nová Bystřice a panem Jiřím Lojkou majitelem kompostárny v Heřmanči.
Město Nová Bystřice vybudovalo kompostárnu s dotační podporou. Pravidla poskytnuté dotace
neumožňují po dobu následujících 5let zapojení dalších subjektů do projektu.
Kompostárna pana Jiřího Lojky v Heřmanči má kapacitu pouze 150 t/rok a dle vyjádření
provozovatele je kapacita v současnosti vyčerpána.
V roce 2015 vyprodukovala a předala k likvidaci obec Kunžak cca 85t BRKO.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu zjištěním dalších možností řešení svozu BRKO.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Město Strmilov nabízí možnost spolupráce s městskou policií Města Strmilov k zabezpečení
veřejného pořádku v okolních obcích. V případě zájmu, je potřebné stanovit rozsah požadované
činnosti a výši ročních nákladů na tuto činnost.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s předběžným zapojením Obce Kunžak do spolupráce
s městskou policií Města Strmilov.
Hlasování: Pro 10x
Proti 0
Zdržel se Kudrna
K bodu 14:
Obec Kunžak má zpracován strategický dokument rozvoje správního území - „Místní program
obnovy venkova 2011 – 2015“, vzhledem k jeho ukončení je nutné schválit nový program na
období 2016 – 2020. Zastupitelé obdrželi v elektronické podobě jeho návrh.
Kudrna J. navrhuje doplnit str. 25 bod 3.2.6 o termíny 2016 – 2020
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Místní program obnovy venkova obce Kunžak na období let
2016 – 2020, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Paní Vobrová seznámila zastupitele se způsobem výpočtu místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu. Podklady pro výpočet s navrhovanou cenou na rok 2016 dostali zastupitelé
elektronickou formou dne 24. 11. 2015.
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Podklady pro výpočet místního poplatku – odpady – na rok 2016
Pro výpočet se vychází ze skutečnosti roku 2014:
Náklady na likvidaci odpadu:
-------------------------------------Netříděné odpady celkem od AVE:
odpočet:
- tržby za podnikatelé
- tržby za prodané kupony
- tržby za likv. odpadů z pytlů
Odpočet celkem:

1 016 712,00 Kč
- 95 091,36 Kč
- 11 387,77 Kč
- 1 504,04 Kč
------------------107 983,17 Kč

Náklady na netříděné odpady roku 2014 pro poplatek:

- 107 983,17 Kč
---------------------908 728,83 Kč

Výpočet poplatku: 908 728,83 Kč : 1803 poplatníků = 504,00 Kč/osobu
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tříděné odpady roku 2014:
Náklady 2014:
PET, sklo, papír
- 300 374,00 Kč
nebezpečné odpady
- 47 538,00 Kč
provoz sběrného dvora
- 101 488,00 Kč
papír ze sběrného dvora
7468,00 Kč
-----------------------------------------------------------------Celkem:
456 868,00 Kč
Příjmy roku 2014 za zpětný odběr tříděného odpadu
(železo, papír, EKOKOM, ASEKOL, Elektrowin - bez DPH)

456 868,00 Kč
241 678,78 Kč

Náklady 456 868,00 Kč – příjmy 241 678,78 Kč = 215 189,22 Kč
215 189,22 Kč : 1803 poplatníků = 119,35 Kč/osoba
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bio odpad
- 77 591,00 Kč
77 591,00 Kč
77 591,00 Kč : 1803 poplatníků = 43,03 Kč/ osobu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatek na jednoho poplatníka celkem: 504,00 + 119,35 + 43,03 = 666,38
Skutečná výše dotace za rok 2014:
Příjmy 1 222 568,95 Kč - výdaje 1 551 171,00 Kč = - 328 602,05 Kč
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Předpokládaná skutečnost v odpadech na rok 2015:
Výdaje:
Bio odpady:
167 884,00 Kč
Sběrný dvůr:
55 200,00 Kč
Směsný odpad: (směsný,ČOV,oběmný SD)
916 770,00 Kč
Tříděný odpad:
PET, sklo, papír
280 840,00 Kč
Nebezpečné odpady
40 745,00 Kč
Papír a ostatní za SD (polystyren)
13 806,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem:
1 475 245,00 Kč
==============
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy:
Vybráno na poplatku:
Podnikatelské odpady:
Celkem:

868 805,00 Kč
94 867,58 Kč
------------------963 672,58 Kč

Příjmy z prodeje druhotných surovin
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN:
Železo, papír:
Za prodané kupony:
Za likvidaci odpadu z pytlů:
Nebezpečné odpady:

185 176,20 Kč
23 175,99 Kč
11 172,88 Kč
1 718,90 Kč
0,00 Kč
-----------------221 243,97 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem:
1 184 916,55 Kč
=============
Příjmy celkem: 1 184 916,55 Kč
Výdaje celkem: 1 475 245,00 Kč
Dotace celkem:
290 328,45 Kč
Při výpočtu poplatku na rok 2015 jsme předpokládali dotaci: 274 380,00 Kč
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Návrh výše poplatku na rok 2016:
1a/ 250,00 Kč
2a/ 250,00 Kč
1b/ 300,00 Kč
2b/ 250,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
550,00 Kč
500,00 Kč
V roce 2016 by mělo být na poplatku vybráno :
1a/ 550,00 Kč x 1737 poplatníků
955 350,00 Kč
310,00 Kč x 66 /sníž.sazba samoty/
20 460,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
975 810,00 Kč
2a/ 500,00 Kč x 1737 poplatníků
868 500,00 Kč
260,00 Kč x 66 /sníž.sazba samoty/
17 160,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
885 660,00 Kč
*/66 osob má sníženou sazbu o 240,00 Kč – samoty/

Návrh, předkládaný do zastupitelstva dne 26.11.2015
Předpokládaná skutečnost roku 2015:
Náklady 2015 celkem
Příjmy 2015:
Předpis poplatku
Za podnikatele
EKOKOM,ASEKOL,ELEKTROWIN
Kupony, pytle
Železo, papír
Nebezpečné odpady
Příjmy v roce 2015 celkem

1 475 245,00 Kč
868 805,00 Kč
94 867,58 Kč
185 176,20 Kč
12 891,78 Kč
23 175,99 Kč
0,00 Kč
1 184 916,55 Kč

Příjmy 1 184 916,55 - náklady 1 475 245,00 = - 290 328,45 Kč (dotace)
___________________________________________________________________________
Rozpočet odpady na rok 2016 – při stanovení poplatku 550,- Kč na poplatníka:
Náklady včetně započtené inflace 0,4%:
Směsný komunální odpad
346 t
Směsný odpad objemný ČOV
8t
Bioodpad
84 t
Tříděné – plast, sklo, papír
Provoz sběrný dvůr
Tříděné – plast, sklo, papír
Nebezpečné
Ostatní
Objemný
Nájem kontejnerů
Náklady celkem:

887 144,00 Kč
27 954,00 Kč
157 500,00 Kč
342 763,00 Kč
55 200,00 Kč
3 545,30 Kč
40 745,00 Kč
14 157,00 Kč
72 600,00 Kč
9 622,00 Kč
1 611 230,00 Kč

SD
SD
SD
SD
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Příjmy:
Předpis poplatků
Za podnikat.odpady
EKOKOM, ASEKOL, ELEKTRO
Kupony, pytle
Za železo
Příjmy celkem:

885 660,00 Kč/500/
95 000,00 Kč
195 000,00 Kč
13 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1 228 660,00 Kč

975 810,00 Kč/550/
95 000,00 Kč
195 000,00 Kč
13 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1 318 810,00 Kč

Dotace obce by činila:
Při poplatku 500,00: Příjmy 1 228 660,00 - náklady 1 611 230,00 = - 382 570,- Kč
Při poplatku 550,00: Přijmy 1 318 810,00 - náklady 1 611 230,00 = - 292 420,- Kč
Vývoj podnikatelských cen a stanovení ceny pro rok 2016
2012
2013
Roční paušální známka - týdenní
4 120,00
Roční paušální známka 2 080,00
čtrnáctidenní
Jednorázové kupóny
120,00
120,00
Likvidace pytlů
61,00
61,00
Sklo /100 litrů kont. a rok/
756,00
756,00
Plast /100 litrů kont. a rok/
1 197,00 1 197,00
Papír /100 litrů kont. a rok/
756,00
756,00

2014
4 410,00
2 205,00

2015
2016
4 410,00 4 410,00

130,00
65,00
800,00
1 270,00
800,00

130,00
130,00
65,00
65,00
800,00
800,00
1 270,00 1 270,00
800,00
800,00

Stanovení ceny za jednorázový pytel na směsný komunální odpad
Skutečnost 2015
Nákup 9,30
Prodejní cena 12,00 Kč včetně 21% DPH (9,92 tržba + 2,08 DPH)
Cena za jednorázový pytel na směsný komunální odpad se navrhuje ponechat ve výši
12,00 Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 550,- Kč za trvale bydlící osobu a rok
i 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
130,00 Kč
likvidace pytlů
65,00 Kč
sklo /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
PET lahve /100 l kont. a rok/
1 270,00 Kč
papír /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
roční paušální týdenní známka
4 410,00 Kč
roční paušální čtrnáctidenní známka
2 205,00 Kč
- prodejní cena pytle na směsný komunální odpad
Hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se Moučka

12,00 Kč
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Paní Vobrová seznámila zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Starosta seznámil zastupitele se špatným technickým stavem Multicar 4C37675 a navrhuje nákup
nové techniky pro údržbu obce v roce 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zařazením nákupu komunální techniky do rozpočtu obce
ve výši 1 mil. Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
Dne 13. 11. 2015 byla na Obecní úřad Kunžak doručena žádost TJ Kunžak o zařazení akcí:
 Rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovním areálu
 Stavba studny pro sportovní hřiště
Při schvalování plánovaných investičních akcí na rok 2016 na minulém zastupitelstvu byly výše
uvedené akce projednány, ale nebyly schváleny k realizaci.
Starosta předal slovo panu Nejezchlebovi, který seznámil zastupitele s požadavky TJ Kunžak na
zařazení investičních akcí do rozpočtu obce na rok 2016. Současně předložil návrh projektové
dokumentace a rozpočet na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovním areálu“.
Celkové předpokládané náklady akce 901 tis. Kč, dofinancování akce z prostředků obce 300 tis.
Kč. Upozornil na havarijní stav a nebezpečí uzavření sociálního zařízení z hygienických důvodů a
navrhuje realizovat tuto akci pouze v případě získání dotace. Vzhledem k nedostatku finančních
prostředků nepožaduje pan Nejezchleb za TJ Kunžak stavbu studny zařadit do rozpočtu na rok
2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zařazení akce „Rekonstrukce sociálního zařízení ve
sportovním areálu“ do rozpočtu obce na rok 2016 při získání dotace a dofinancování akce
z prostředků obce ve výši 30%.
Hlasování: Pro
Šamal, Pudil, Winkler, Král, Rozporka
Proti
Moučka, Kudrna, Brunnerová, Vobrová
Zdržel se
Dobeš, Krafková
Nebylo přijato žádné usnesení.
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K bodu 18:
Dne 20. 11. 2015 byla doručena na Obec Kunžak žádost o investice do MŠ Kunžak. Jedná se o:
 III. etapu zateplení stropů a rekonstrukce střech jednoho pavilónu mateřské školy a spojovací
chodby ve výši nákladů cca 500 000,- Kč
 Rekonstrukci rozvodu vody v celé MŠ
Starosta předal slovo ředitelce Mateřské školky Bc. Haně Spurné, která seznámila zastupitele se
špatným technickým stavem budovy MŠ.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zařazení akce „Rekonstrukce rozvodu vody v celé MŠ“
do rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 250 000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně

K bodu 19:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi před jednáním zastupitelstva k prostudování návrh
rozpočtu obce na rok 2016. Z předešlých bodů jednání došlo k doplnění výdajů návrhu rozpočtu.
Starosta vyzval paní Danielovou, aby podrobně s tímto upraveným návrhem zastupitelstvo
seznámila.
Návrh rozpočtu na rok 2016 v Kč:
Předpokládané daňové příjmy – třída 1
nedaňové příjmy – třída 2
kapitálové příjmy – třída 3
přijaté transfery – třída 4
Celkem příjmy
Předpokládané
Celkem výdaje

běžné výdaje – třída 5
kapitálové výdaje – třída 6

20 373 887,00 Kč
3 169 257,00 Kč
50 000,00 Kč
38 000,00 Kč
23 631 144,00 Kč
18 910 000,00 Kč
13 144 111,00 Kč
32 054 111,00 Kč

Financování
8 422 967,00 Kč
(z toho použití části zůstatku z roku 2015 ve výši 8 698 117,00 Kč a splátky půjčených prostředků
ve výši 275 150,00 Kč)
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním Návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2016.
Příjmy
23 631 144,00 Kč
Výdaje
32 054 111,00 Kč
Financování
8 422 967,00 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatku z roku 2015. Návrh rozpočtu je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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Paní Danielová dále předložila zastupitelstvu návrh Rozpočtového výhledu Obce Kunžak na roky
2017 – 2018. Zastupitelstvo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak
na roky 2017 – 2018 v tis. Kč:
r. 2017
r. 2018
Příjmy:
23 467
23 467
Výdaje:
23 192
24 208
Financování
- 275
741
Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20: různé
a) Dne 09. 11. 2015 obdržela obec Kunžak Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
v budově čp. 267 v obci Kunžak. Uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty bude výše uvedená
smlouva ukončena ke dni 29. 02. 2016.
b) Při převzetí rybníka „Za Broschem“ v k.ú. Kaproun byla zjištěna závada na kbelu. Ke
zpracování a podání cenové nabídky na tuto opravu byly osloveny firmy:
- Lukáš Sobek, Kunžak 255
48 000,00 Kč
- Miroslav Zámečník, Kunžak 247
50 820,00 Kč
- Pas Natura s.r.o., Hvězdova 1716/ 2b, Praha 4
78 692,00 Kč
Oprava byla zadána L. Sobkovi.
K bodu 21: Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
Mgr. Krafková – Vánoční koncert se uskuteční 20.12. 2015. V programu vystoupí sólista
Národního divadla Vladimír Doležal. Vstupné 100,00 Kč.
Vobrová – je třeba rozhodnout o pokácení habrů na náměstí a novém osázení zelení. Přerostlé
stromy brání řidičům ve výhledu, hrozí riziko vběhnutí dětí pod kola automobilů.
Král – je třeba vykácet nebo ořezat thůje u čp. 170

Usnesení č. 13
Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015
Zastupitelstvo obce Kunžak
V y d á v á:
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
P ř i j í m á:
 nápravná opatření k chybnému zjištění při dílčím přezkoumání hospodaření. V případě, že
v budoucnu dojde k uzavření smlouvy v hodnotě minimálně 500 000,- Kč bez DPH, bude
obec postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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Schvaluje:
 aby obec Kunžak uzavřela s Jihočeským krajem se sídlem v Českých Budějovicích, U
Zimního stadionu 1952/2, IČ 70890650 darovací smlouvu č. 010/15/189/03/00 týkající se
darování pozemkové parcely číslo 4748/12 o výměře 80 m2 ost.pl. silnice v obci a k.ú.
Kunžak takto označené v geometrickém plánu číslo 1089-144/2015 ze dne 26.05.2015 do
majetku obce Kunžak. Vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí obdarovaná
obec Kunžak.
 dotaci Českému svazu včelařů o.s., ZO Jindřichův Hradec ve výši 4 500,- Kč na úhradu
nákladů spojených s prevencí a tlumením nebezpečné nákazy včelstev, konkrétně
varroázy. Dále pak na provozní náklady organizace v roce 2016.
 dotaci Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. ve výši 3 000,- Kč na
nákup kompenzačních pomůcek, úhradu nákladů na telefon, kancelářské potřeby,
poštovné, cestovné, čistící a desinfekční prostředky a další náklady spojené
s poskytováním sociálních služeb na období od 01. 01. 2016 do 31. 10. 2016.
 poskytnutí dotace Českému svazu žen ve výši 5 000,- Kč na mikulášské balíčky a
občerstvení pro děti, při pořádání čertovského odpoledne, které se koná dne 28. 11. 2015
na náměstí v Kunžaku.
 Místní program obnovy venkova obce Kunžak na období let 2016 – 2020, který je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
 - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 550,- Kč za trvale bydlící
osobu a rok i 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
130,00 Kč
likvidace pytlů
65,00 Kč
sklo /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
PET lahve /100 l kont. a rok/
1 270,00 Kč
papír /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
roční paušální týdenní známka
4 410,00 Kč
roční paušální čtrnáctidenní známka
2 205,00 Kč
- prodejní cena pytle na směsný komunální odpad
12,00 Kč
 schvaluje zařazení akce „Rekonstrukce rozvodu vody v celé MŠ“ do rozpočtu obce
na rok 2016 ve výši 250 000,- Kč.
Neschvaluje:
 pronájem části p.č 2981/86 v obci a k.ú. Kunžak na uskladnění včelařských potřeb
vzhledem k platnému územnímu plánu a vyjádřením správců sítí a stavebního úřadu.
 prodej části p.č 2981/86 v obci a k.ú. Kunžak na uskladnění včelařských potřeb vzhledem
k platnému územnímu plánu a vyjádřením správců sítí a stavebního úřadu.
Souhlasí:
 s tím, aby byl poskytnut příspěvek na používání mobilního telefonu paní Zuzaně Plaché ve
výši 400,- Kč za čtvrtletí s účinností od 01. 11. 2015. Příspěvek na 4. čtvrtletí roku 2015
bude vyplacen ve výši 267,- Kč.
 s podáním žádosti do programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního
titulu č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci na akci „Dětské
hřiště Kunžak“.
 s předběžným zapojením Obce Kunžak do spolupráce s městskou policií Města Strmilov.
 se zařazením nákupu komunální techniky do rozpočtu obce ve výši 1 mil. Kč.
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 se zveřejněním Návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2016.
Příjmy
23 631 144,00 Kč
Výdaje
32 054 111,00 Kč
Financování
8 422 967,00 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatku z roku 2015. Návrh rozpočtu je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
 se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky 2017 – 2018 v tis. Kč:
r. 2017
r. 2018
Příjmy:
23 467
23 467
Výdaje:
23 192
24 208
Financování
- 275
741
Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
P o v ě ř u j e:
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje parcely 4748/4 v
obci a k.ú. Kunžak s ohledem na platný územní plán.
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje nebo pronájmu
obecních pozemků číslo 33/22 ost.pl. ost. komunikace o výměře 326 m2 a parcely číslo
33/23 ost.pl. ost. komunikace o výměře 55 m2 v obci Kunžak, k.ú. Valtínov s ohledem na
platný územní plán a platnou vyhlášku č.1/2015 o místních poplatcích.
 starostu zjištěním dalších možností řešení svozu BRKO.

Schůze skončila ve 20.00 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Petr Král

Ing. Karel Winkler

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

