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Zápis č. 14
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 12. 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
Přizvána: Jana Danielová
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Čtrnácté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 13. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 26. 11. 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. Vypořádání námitek člena zastupitelstva k zápisu č.12 ze dne 22.10.2015
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu obce
na roky 2017 - 2018
4. Rozpočtová opatření vlastní
5. ČEVAK a.s. – porovnání možností dotací
6. ČEVAK a.s. – cenová nabídka na studii „Posílení zdrojů podzemní vody“
7. Těžba dřeva 2016
8. Žádost o umístění ukazatele rychlosti – most u sv. Jana v Kunžaku
9. Spolupráce s městem Strmilov – městská policie
10. Rybník „Obecní“ v Kunžaku - bezpečnostní přepad
11. Žádost o dotaci – Metha, z.ú.
12. Obecní zeleň – náměstí Komenského
13. Vánoční koncert – vstupné
14. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na 1. pololetí 2016
15. Žádost o odkoupení parcely číslo 4748/4 v k.ú.Kunžak u domu čp. 141.
16. Žádost o odkoupení nebo pronájem parcely číslo 33/22 a parcely číslo 33/23
v k.ú.Valtínov
17. Žádost o odkoupení p.č.1264/5 o výměře 354 m2 v k.ú.Mosty takto ozn. v GP č.440330/2015.
18. Žádost o odkoupení části p.č. 951/1 v k.ú.Mosty-Zvůle.
19. Nabídka bezúplatného převodu části stavby komunikace III.třídy číslo 02314 na
p.č.4799, 4858/1 4858/2, 4858/3, 4858/4,4858/5,4858/6 v k.ú.Kunžak.
20. Žádost o odkoupení p.č. 1395/1 v obci a k.ú.Kunžak
21. Různé
a) Zubní ordinace
b) Zřízení inventarizačních komisí pro rok 2015
22. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
23. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Zdeněk Pudil, Alena Brunnerová
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Na minulém zasedání zastupitelstva dne 26. 11. 2015 vznesl námitku pan Josef Kudrna k zápisu
č.12 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.
Dle Jednacího řádu zastupitelstva obce Kunžak Čl. V, bodu 2 rozhodne o podaných námitkách
k zápisu zastupitelstvo a to po vyjádření ověřovatelů zápisu.
Ověřovatelé zápisu č.12 ze dne 22.10. 2015 Mgr. Jan Dobeš a Luboš Rozporka vyjádřili souhlas
s původním zněním zápisu.
Zastupitelstvo obce Kunžak trvá na původním znění zápisu č.12 ze dne 22.10. 2015 k bodu
projednávání č.7 Plán investičních akcí pro rok 2016.
Hlasování:
Pro: 7x
Proti: Kudrna, Vobrová, Moučka, Brunnerová
K bodu 3:
Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce v době od 27. 11. 2015 do 14. 12. 2015. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci
Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů.
Finanční výbor na svém jednání dne 16. 12. 2015 projednal návrh rozpočtu na rok 2016 a
předkládá jej zastupitelstvu k projednání beze změn.
Návrh rozpočtu v Kč:
Příjmy
23 631 144,- Kč
Výdaje
32 054 111,- Kč
Financování 8 422 967,- Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtu na rok 2016 a schvaluje rozpočet obce
Kunžak na rok 2016 v Kč:
Příjmy
23 631 144,- Kč
Výdaje
32 054 111,- Kč
Financování 8 422 967,- Kč
Schválený rozpočet obce Kunžak na rok 2016 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Návrh Rozpočtového výhledu na roky 2017-18 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce v době od 27. 11. 2015 do 14. 12. 2015. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly
obci Kunžak doručeny připomínky k návrhu rozpočtového výhledu od občanů.
Finanční výbor na svém jednání dne 16. 12. 2015 projednal návrh rozpočtového výhledu na roky
2017-2018 a předkládá jej k projednání zastupitelstvu beze změn.
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2018 v tisících Kč:
Rok
2017
2018
Příjmy
23 467
23 467
Výdaje
23 192
24 208
Financování
- 275
741
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Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky 20172018 a schvaluje Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2017-2018 v tis. Kč:
Rok
2017
2018
Příjmy
23 467
23 467
Výdaje
23 192
24 208
Financování
- 275
741
Schválený rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2017-2018 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Vzhledem k tomu, že veškeré výdaje obce musí být kryty rozpočtem a do konce roku se mohou
ještě objevit výdaje nepředpokládané, je třeba stanovit postup při jejich schvalování. Starosta obce
je pověřen ke schvalování rozpočtových opatření v omezeném rozsahu. Navrhuje se, aby
zastupitelstvo obce pověřilo starostu schválením případných rozpočtových opatření k výdajům,
které bude třeba uhradit do konce roku 2015 tak, aby byly všechny výdaje kryty rozpočtem. Po
schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schválením případných rozpočtových opatření nad rámec
pověření k výdajům, které bude třeba uhradit do konce roku 2015 tak, aby byly všechny výdaje
kryty rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
Zastupitelstvu obce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Zastupitelé obdrželi předem v elektronické podobě porovnání dotací OPŽP a MZe na akci „ČOV
Kunžak“. Vzhledem ke složitosti a finanční náročnosti akce navrhuje starosta vytvořit pětičlennou
pracovní skupinu, která připraví podklady zastupitelstvu pro další rozhodnutí o podání žádosti o
dotaci.
Složení komise: Ing. Vladimír Šamal
Drahoslava Vobrová
Ing. Petr Moučka
Josef Kudrna
Petr Král
Náhradník:
Mgr. Jan Dobeš
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pracovní skupinu ve složení: Ing. Vladimír Šamal,
Drahoslava Vobrová, Ing. Petr Moučka, Josef Kudrna, Petr Král, Náhradník: Mgr. Jan Dobeš,
na přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na akci „ČOV Kunžak“. Pracovní skupina
předloží výsledky nejpozději na březnovém jednání zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Zastupitelé obdrželi předem v elektronické podobě cenovou nabídku na zpracování studie
„Posílení veřejného vodovodu Kunžak, Mosty“ zpracovanou RNDr. L. Paštykou, ČEVAK a.s.,
oddělení hydrogeologie.
 Kunžak 30 250,- Kč včetně DPH
 Mosty 12 100, - Kč včetně DPH
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s posunutím zadání zpracování studie „Posílení veřejného
vodovodu Kunžak, Mosty“ RNDr. L. Paštykovi, ČEVAK a.s., oddělení hydrogeologie.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Starosta seznámil zastupitele s postupem předpokládané těžby pro rok 2016.
Je potřeba stanovit objem těžby a vysoutěžit cenu za těžbu:
a) Mýtní úmyslná cca 220m3 – hmota 1,00+, přibl. do 200m
b) Mýtní nahodilá cca 45m3 – hmota 0,99- 1,00+, přibl. do 300m
c) Mýtní výběr cca 54m3 – hmota 0,29, přibl. do 300m
d) Předmýtní nahodilá cca 50m3 – hmota 0,29, přibl. do 300m
Podmínky pro těžbu:
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava
 Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtovného koeficientu vysoutěženého odběratele
 Fakturace bude 80% z celkového množství a 20% zbytek po konečné přejímce odběratele
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání zakázek malého rozsahu osloví starosta k podání
cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2016“ firmy:
- Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
- Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
- Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
- David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
Nabídky musí být podány nejpozději do 18. 01. 2016 do 17.00.
Pro vyhodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2016“ jmenuje starosta výběrovou komisi ve
složení:
- p. Rozporka Luboš
- p. Pudil Zdeněk
- p. Kudrna Josef
Termín zasedání výběrové komise dne 20. 01. 2016.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí informaci o podmínkách výběrového řízení, o
firmách, které budou obeslány k podání cenové nabídky a o složení výběrové komise pro
vyhodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2016“
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 8:
Dne 30. 11. 2015 podala paní Monika Bhalla jako zástupce 14 občanů Kunžaku žádost o umístění
měřícího radaru před most na silnici II/151 u čp. 141 v Kunžaku. Při místním šetřením svolaném
Městským úřadem Jindřichův Hradec za účasti KŘPJčK, Obce Kunžak a Moniky Bhalla dne 22.
10. 2015 bylo doporučeno osazení informačního radarového měřiče v místě sloupku s ev.č. mostu
ve směru od Jindřichova Hradce.
V případě vyhovění žádosti je potřeba informační radar (cca 40 000,-) pořídit na náklady Obce
Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje pořízení informačního radaru před most na silnici II/151
u čp. 141 v Kunžaku.
Hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0
Zdržel se: Dobeš
K bodu 9:
Zastupitelé obdrželi předem v elektronické podobě podklady od Města Strmilov - Náplň činnosti
obecní policie, resp. strážníka a roční podíl obcí na nákladech městské policie Strmilov.
Starosta navrhuje doplnit návrh náplně činnosti o časový rozsah 8 hodin týdně dle potřeb Obce
Kunžak.
Pan Král – činnost městské policie, kterou máme financovat z obecního rozpočtu nahrazuje
nedostatečnou činnost policie ČR. Doporučuje v případě potřeby volat na 158, kde je hovor
monitorován a policie ČR je povinna jednat.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s předloženým návrhem náplně činnosti obecní policie, resp.
strážníka doplněný o časový rozsah 8 hodin týdně dle potřeb Obce Kunžak.
Hlasování:
Pro: 9x
Proti: 0
Zdržel se: Kudrna, Rozporka
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s ročním podílem obce Kunžak ve výši 168 000,- Kč na
nákladech obecní policie, resp. strážníka.
Hlasování:
Pro: 9x
Proti: 0
Zdržel se: Kudrna, Rozporka
K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela dopis nájemce Rybniční hospodářství Tomáš Gabriška, rybníka „Obecní“
Kunžak, který upozorňuje na nedostatečný stav odtoku vody při náhlých přívalech vody –
bezpečnostní přepad. Navrhuje vybudování betonového přelivu v koruně hráze, který bude krytý
mřížováním proti úniku chovaných ryb.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje vybudování betonového přelivu v koruně hráze rybníka
„Obecní“ Kunžak, který bude krytý mřížováním proti úniku chovaných ryb.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 11:
Metha, z.ú., Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec žádá o dotaci na zajištění běžného
provozu služby Terénní program, která se na území regionu podílí na realizaci služeb protidrogové
politiky. Požadovaná částka je vypočtena podle Modelu spolufinancování protidrogových služeb
na území Jihočeského kraje a činí 5,- Kč na jednoho obyvatele, v případě obce Kunžak se jedná
v roce 2016 o částku 7 235,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s poskytnutím dotace Metha, z.ú., Pravdova 837/II, 377
01 Jindřichův Hradec ve výši 7 235,- Kč na zajištění běžného provozu služby Terénní program,
která se na území regionu podílí na realizaci služeb protidrogové politiky, na rok 2016 neboť
poskytování této služby není prioritou obce.
Hlasování:
Pro: 8x
Proti: Dobeš
Zdržel se: Krafková, Winkler
K bodu 12:
Na minulém zastupitelstvu informovala paní Vobrová, že je třeba rozhodnout o pokácení habrů na
náměstí. Přerostlé stromy brání řidičům ve výhledu a hrozí riziko vběhnutí dětí pod kola
automobilů.
Dále paní Vobrová navrhuje v místech po habrech a živém plotu vysadit zakrslé různobarevné
dřeviny do mulčovací kůry. Habr vysazený v roce 2015 přesadit do zeleně pod školou ke kašně.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s pokácením habrů na náměstí Komenského v Kunžaku
nejpozději do 31. 03. 2016 a výsadbou nové zeleně.
Hlasování:
Pro: 10x
Proti: Rozporka
Zdržel se: 0
K bodu 13:
Dne 20. 12. 2015 se uskuteční v obřadní síni Obecního úřadu Kunžak Vánoční koncert. Je
potřebné stanovit cenu vstupného.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu vstupného Vánočního koncertu pořádaného dne 20.
12. 2015 v obřadní síni Obecního úřadu Kunžak ve výši 100,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Návrh termínu jednání Zastupitelstva obce Kunžak v I. pololetí roku 2016:
28.1. ; 25.2. ; 31.3 .; 28.4. ; 26.5. ; 23.6.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2016:
28.1. ; 25.2. ; 31.3.; 28.4. ; 26.5. ; 23.6.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 15:
Kontrolní výbor provedl místní šetření a nedoporučuje prodej parcely 4748/4 v obci a k.ú.
Kunžak, která je v platném územním plánu zařazena do D1 - plocha koridoru pro dopravní
infrastrukturu, jako veřejně prospěšná stavba pro úpravu trasování silnice II/151 na východním
okraji sídla.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej parcely 4748/4 v obci a k.ú. Kunžak u domu čp.
141 v Kunžaku, protože 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.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Žádost o odkoupení nebo pronájem p.č. 33/22 a 33/23 Valtínov Kontrolní výbor provedl místní
šetření a na jeho základě nedoporučuje prodej p.č. 33/22 ost.pl. ost.komunikace o výměře 326 m2v
obci Kunžak, k.ú.Valtínov, protože je to veřejné prostranství. Kontrolní výbor konstatoval, že
parcelu číslo 33/23 ost.pl.ost.komunikace o výměře 55 m2 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov by bylo
možno prodat. Pozemek číslo 33/23 a část pozemku číslo 33/22 za hostincem v k.ú.Valtínov je v
současné době pronajat Pavlu Schneiderovi, Most, Komořanská 3121/12 na dobu neurčitou. V
současné době probíhají v k.ú. Valtínov komplexní pozemkové úpravy, při kterých dojde ke
zpřesnění výměr i těchto dvou pozemků, kdy p.č.33/22 bude mít 311 m2 a p.č. 33/23 bude mít 80
m2.Pozemkové úpravy nejsou ještě ukončeny a přeneseny do katastru nemovitostí, což si vyžádá
určitý čas.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak podala výpověď nájemní smlouvy
uzavřené s Pavlem Schneiderem, Most, Komořanská 3121/12 za účelem užívání části p.č.33/22
ost.pl. ost.komunikace o výměře 23 m2 a parcely číslo 33/23 ost.pl.ost.komunikace o výměře 55
m2 pro uskladnění dřeva a zřízení zahrádky v k.ú.Valtínov.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby prodej p.č. 33/22 ost.pl. ost.komunikace a p.č. 33/23
ost.pl. ost.komunikace v obci Kunžak, k.ú.Valtínov byl projednáván až po ukončení komplexních
pozemkových úprav a jejich přenesení do katastru nemovitostí v k.ú.Valtínov.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
Na základě geometrického plánu č.440-330/2015 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek
nechala obec vyhotovit znalecký posudek na prodej části p.č. 1264/1 v GP označené jako
p.č.1264/5 ost.pl.ost.komunikace o výměře 354 m2v obci Kunžak, k.ú.Mosty . Podle znaleckého
posudku k prodeji p.č. 1264/5 ost.pl.ost.komunikace o výměře 354 m2v obci Kunžak, k.ú.Mosty
je cena vyhlášková stanovena na 31 020,- Kč a cena obvyklá je stanovena na 24 780,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak může v tomto řízení pokračovat.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak zveřejnila na základě geometrického
plánu č.440-330/2015 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek záměr prodeje části p.č. 1264/1 v
GP označené jako p.č.1264/5 ost.pl.ost.komunikace o výměře 354 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp.29 v Mostech
za vyhláškovou cenu 31 020,- Kč.
Kupující uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek. Kupní cena a
náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva
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bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunžak o prodeji
pozemku. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena,
bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování:
Pro: 3x
Proti: Šamal, Pudil, Krafková, Dobeš, Král, Kudrna,
Zdržel se: Moučka, Brunnerová
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak zveřejnila na základě geometrického
plánu č.440-330/2015 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek záměr prodeje části p.č. 1264/1 v
GP označené jako p.č.1264/5 ost.pl.ost.komunikace o výměře 354 m2 v obci Kunžak, k.ú.Mosty k
majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp.29 v Mostech
za cenu v čase a místě obvyklou 24 780,- Kč.
Kupující uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek. Kupní cena a
náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva
bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunžak o prodeji
pozemku. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena,
bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování:
Pro: 6x
Proti: Winkler, Vobrová, Rozporka
Zdržel se: Moučka, Brunnerová
K bodu 18:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části parcely číslo 951/1 v obci Kunžak,k.ú. Mosty,
část Zvůle. Tento pozemek je v platném územním plánu označen jako součást Zi-zeleň izolační,
nejedná se o plochy určené ke stavbám nebo zařízením k uspokojování rekreačních potřeb občanů.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje části parcely číslo 951/1 v obci Kunžak, k.ú.Mosty, část Zvůle s ohledem na platný
územní plán.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 19:
Obec Kunžak obdržela nabídku bezúplatného převodu části stavby komunikace III. třídy číslo
02314 na parcelách číslo 4799, 4858/1, 4858/2, 4858/3, 4858/4, 4858/5 a 4858/6 v obci a k.ú.
Kunžak. Jedná se o část cesty od nádraží v Lomech.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil nabídku
bezúplatného převodu části stavby komunikace III. třídy číslo 02314 na parcelách číslo 4799,
4858/1, 4858/2, 4858/3, 4858/4, 4858/5 a 4858/6 v obci a k.ú. Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení parcely číslo 1395/1 v obci a k.ú. Kunžak. Tento
pozemek je z části v platném územním plánu zařazen do ploch D1 - plocha koridoru pro
dopravní infrastrukturu, jako veřejně prospěšná stavba pro úpravu trasování silnice II/151 na
východním okraji sídla a je celý zařazen v pasportu místních komunikací jako komunikace IV.
třídy číslo 7 d.
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Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej parcely číslo 1395/1 v obci a k.ú.Kunžak s
ohledem na platný územní plán a platný pasport místních komunikací.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 21: různé
a) MUDr. Matlasová žádá o udělení souhlasu se zabudováním klimatizační jednotky v zubní
ordinaci. Souhlas bude udělen po předložení konkrétní podoby umístění klimatizace a provedení
jejího zabudování.
b) Starosta seznámil zastupitele s termínem inventarizace a složením inventarizačních komisí pro
rok 2015.
K bodu 22: dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
Obci Kunžak byl doručen dopis pana Miláčka, kterým oznamuje ukončení zásobování místních
částí Terezín, Jitra pojízdnou prodejnou k datu 31. 12. 2015.

Usnesení č. 14
Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Kunžak
T r v á:
 na původním znění zápisu č.12 ze dne 22.10. 2015 k bodu projednávání č.7 Plán
investičních akcí pro rok 2016.
S t a n o v u j e:
 cenu vstupného Vánočního koncertu pořádaného dne 20. 12. 2015
Obecního úřadu Kunžak ve výši 100,- Kč.

v obřadní síni

Schvaluje:
 Rozpočet obce Kunžak na rok 2016 v Kč:
Příjmy
23 631 144,- Kč
Výdaje
32 054 111,- Kč
Financování 8 422 967,- Kč
Schválený rozpočet obce Kunžak na rok 2016 je nedílnou součástí zápisu.
 Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2017-2018 v tis. Kč:
Rok
2017
2018
Příjmy
23 467
23 467
Výdaje
23 192
24 208
Financování
- 275
741
Schválený rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2017-2018 je nedílnou součástí zápisu.
 pracovní skupinu ve složení: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Petr
Moučka, Josef Kudrna, Petr Král, Náhradník: Mgr. Jan Dobeš,
na přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na akci „ČOV Kunžak“. Pracovní
skupina předloží výsledky nejpozději na březnovém jednání zastupitelstva.
 tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2016: 28.1. ; 25.2. ; 31.3.; 28.4. ;
26.5. ; 23.6.
 aby obec Kunžak podala výpověď nájemní smlouvy uzavřené s Pavlem Schneiderem,
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Most, Komořanská 3121/12 za účelem užívání části p.č.33/22 ost.pl. ost.komunikace o
výměře 23 m2 a parcely číslo 33/23 ost.pl.ost.komunikace o výměře 55 m2 pro uskladnění
dřeva a zřízení zahrádky v k.ú.Valtínov.
 aby prodej p.č. 33/22 ost.pl. ost.komunikace a p.č. 33/23 ost.pl. ost.komunikace v obci
Kunžak, k.ú.Valtínov byl projednáván až po ukončení komplexních pozemkových úprav a
jejich přenesení do katastru nemovitostí v k.ú.Valtínov.
 aby obec Kunžak zveřejnila na základě geometrického plánu č.440-330/2015 Geodetické
kanceláře Hoška-Komárek záměr prodeje části p.č. 1264/1 v GP označené jako p.č.1264/5
ost.pl.ost.komunikace o výměře 354 m2 v obci Kunžak, k.ú.Mosty k majetkoprávnímu
vypořádání pozemku u domu čp.29 v Mostech za cenu v čase a místě obvyklou 24 780,00
Kč. Kupující uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek. Kupní
cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva obce
Kunžak o prodeji pozemku. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
N e s c h v a l u j e:
 pořízení informačního radaru před most na silnici II/151 u čp. 141 v Kunžaku.
 vybudování betonového přelivu v koruně hráze rybníka „Obecní“ Kunžak, který bude
krytý mřížováním proti úniku chovaných ryb.
 prodej parcely 4748/4 v obci a k.ú. Kunžak u domu čp. 141 v Kunžaku, protože 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.
 prodej parcely číslo 1395/1 v obci a k.ú.Kunžak s ohledem na platný územní plán a platný
pasport místních komunikací.
S o u h l a s í:
 s posunutím zadání zpracování studie „Posílení veřejného vodovodu Kunžak, Mosty“
RNDr. L. Paštykovi, ČEVAK a.s., oddělení hydrogeologie.
 s předloženým návrhem náplně činnosti obecní policie, resp. strážníka doplněný o časový
rozsah 8 hodin týdně dle potřeb Obce Kunžak.
 s ročním podílem obce Kunžak ve výši 168 000,00 Kč na nákladech obecní policie, resp.
strážníka.
 pokácením habrů na náměstí Komenského v Kunžaku nejpozději do 31. 03. 2016 a
výsadbou nové zeleně.
N e s o u h l a s í:
 s poskytnutím dotace Metha, z.ú., Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec ve výši
7 235,- Kč na zajištění běžného provozu služby Terénní program, která se na území
regionu podílí na realizaci služeb protidrogové politiky, na rok 2016 neboť poskytování
této služby není prioritou obce.
B e r e n a v ě d o m í:
 informaci o podmínkách výběrového řízení, o firmách, které budou obeslány k podání
cenové nabídky a o složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Těžba
dřeva 2016“
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P o v ě ř u j e:
 starostu schválením případných rozpočtových opatření nad rámec pověření k výdajům,
které bude třeba uhradit do konce roku 2015 tak, aby byly všechny výdaje kryty
rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
Zastupitelstvu obce.
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje části parcely číslo
951/1 v obci Kunžak, k.ú.Mosty, část Zvůle s ohledem na platný územní plán.
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil nabídku bezúplatného převodu části stavby
komunikace III. třídy číslo 02314 na parcelách číslo 4799, 4858/1, 4858/2, 4858/3, 4858/4,
4858/5 a 4858/6 v obci a k.ú. Kunžak.

Schůze skončila v 19.30 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Alena Brunnerová

Zdeněk Pudil

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

