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Zápis č. 19
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 05. 2016 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,
Přizváni: Danielová Jana, Kalmík Rudolf, Macášek Aleš
Veřejnost: viz. prezenční listina
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Devatenácté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 18. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 28. 04. 2016 zápis ověřili bez
výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2015
Účetní závěrka obce Kunžak za rok 2015
Rozpočtová opatření vlastní
Provoz sportovní haly
Pronájem pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
Pronájem pozemku p.č. 1420/56 v k.ú. Valtínov
Pronájem pozemku p.č. 3272/5 v obci a k.ú. Kunžak pod vodním zdrojem Křikava
Směna pozemku fyzické osoby p.č. 150/16 ost.pl.ost.kom. za obecní pozemek p.č.
150/17 zahrada v k.ú.Kaproun u čp. 5 dle GP č. 98-385/2015
10. Žádost o odkoupení části p.č. 150/1 v k.ú. Kaproun
11. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na p.č.
4750/1 v k.ú. Kunžak – „ Kunžak Malé Podolí – kabel NN“
12. Žádosti o dotace – TJ Kunžak
13. Žádosti o dotace – SDH Mosty
14. Žádost o dotaci – ČSŽ Kunžak
15. Žádost o finanční podporu – Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.
16. Finanční dar – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
17. Smlouva o společném postupu zadavatelů – SÚS JčK
18. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách
19. Letní koncert - vstupné
20. Různé
a) Používání vodovodních hydrantů
21. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
22. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Drahoslava Vobrová, Karel Winkler
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou na jednání zastupitelstva k prostudování kopii
návrhu Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015.
Návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 byl na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
zveřejněn v době od 04. 05. 2016. do 20. 05. 2016. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci
Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o:
- plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování obce Kunžak (podrobné členění podle
rozpočtové skladby je přílohou závěrečného účtu),
- hospodaření s majetkem, přehled majetku obce
- stavech zásob, pohledávek, dlouhodobých závazků, krátkodobých
závazků, podrozvahových účtů
- pohybu finančních prostředků na účtech obce
- vypořádání dotací a příspěvků přijatých i poskytnutých
- hospodaření obce dle nákladů a výnosů
- hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Přezkoumání hospodaření obce Kunžak za rok 2015 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 13. 07. 2015 Krajským úřadem
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. Přezkoumání bylo provedeno pracovníky
ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí ve dnech 11. 11. – 12. 11. 2015 jako dílčí a jako konečné dne 29. 03. 2016.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které
byly již napraveny.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,84 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
2,81 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
4,70 %
Návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 byl
projednán na jednání Finančního výboru dne 23. 05. 2016.
Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak uzavřít projednání Závěrečného účtu obce
Kunžak za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce Kunžak, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo projednalo návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2015 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2015, a to bez výhrad.
Textová část Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně

3
K bodu 3:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi spolu s pozvánkou k prostudování kopie výkazů
schvalované účetní závěrky obce Kunžak k 31. 12. 2015 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha
účetní závěrky, dále kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, Zprávy o
výsledcích finančních kontrol a Inventarizační zprávy.
(výpis dat z výkazů účetní závěrky)
Rozvaha v Kč
Brutto
Korekce *)
Netto
Dlouhodobý nehm. maj.
1 145 976,60
350 279,60
795 697,-Dlouhodobý hm. majet.
210 589 130,73
59 901 868,03
150 687 262,70
Dlouhodobý fin. majet.
485 740,-485 740,-Zásoby
124 623,98
124 623,98
Krátkodobé pohledávky
9 369 463,97
111 311,-9 258 152,47
Krátk. fin. majetek – BÚ
22 694 819,25
22 694 819,25
Aktiva celkem
244 409 754,53
60 363 459,13
184 046 295,40
Jmění účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Pasiva celkem

146 257 660,38
31 837 611,41
550 300,-5 400 723,61
184 046 295,40

*) Korekce – odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky k pohledávkám
Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady z činnosti
Finanční náklady
Náklady na transfery
Daň z příjmů
Náklady celkem

15 244 646,59
0,00
3 811 346,60
574 940,-19 630 933,19

Výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z transferů
Výn. ze sdíl. daní a popl.
Výnosy celkem

5 050 512,68
134 523,09
3 677 152,38
18 980 438,07
27 842 626,22

Hospodářský výsledek běžného účetního období zisk 8 211 693,03 Kč
Příloha účetní závěrky
V příloze jsou vysvětleny a doplněny informace obsažené v Rozvaze a Výkaze zisku a ztráty
(použité účetní metody, uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty), dále
mimo jiné
- informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů v Kč:
majetek účetní jednotky pod stanovenou hranici 2 033 428,72
vyřazené pohledávky
9 664,-věcná břemena v neprospěch obce
181 752,-věcná břemene ve prospěch obce
240 000,--
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- transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Kč:
zvýšení stavu transferů za běžné účetní období
5 215 980,66
snížení stavu ve věcné a časové souvislosti
1 130 361,08
- celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 403 719 m2, výše ocenění dle zákona
23 011 983,-- Kč
- rozpis druhů staveb dle účelu v zůstatkové ceně v Kč
bytové domy a bytové jednotky
28 618 202,88
budovy pro služby obyvatelstvu
20 464 919,40
jiné nebytové domy a nebytové jednotky 21 748 596,24
komunikace a veřejné osvětlení
36 660 041,82
jiné inženýrské sítě
16 414 471,97
ostatní stavby
14 315 857,49
- rozpis druhů pozemků v Kč
lesní pozemky
1 593 551,60
zahrady, pastviny, louky, rybníky
2 005 140,18
zastavěná plocha
512 291,80
ostatní pozemky
2 678 545,29
Další podklady pro schvalování účetní závěrky
Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Zpráva o výsledcích finančních kontrol byla obcí Kunžak za rok 2015 zpracována ve zkráceném
rozsahu. Zprávu tvoří textová část a tabulky. Textová část obsahuje zhodnocení výsledků řídících
kontrol za obec i za zřízené příspěvkové organizace, činnost kontrolního a finančního výboru,
hodnocení obce v rámci přezkumu hospodaření, zhodnocení provedených kontrol poskytnutých
příspěvků z rozpočtu obce neziskovým organizacím. Dále textová část obsahuje podrobný
komentář k příloze č. 1, část II., tabulka č. 2 – oznámení orgánům činným v trestním řízení na
podezření spáchání trestného činu (nebyla žádná zjištění tohoto typu – nebylo v tabulce vyplněno)
a textový komentář k údajům v příloze č. 2 – zdůvodnění proč došlo k porušení rozpočtové kázně
či k uložení pokuty, který orgán uložil (nebyla žádná zjištění tohoto typu – nebylo v tabulce
vyplněno).
Textová část i vyplněné tabulky byly do stanoveného termínu úspěšně vloženy do modulu
Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci ekonomického odboru krajského úřadu Jihočeského
kraje, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí jako dílčí
ve dnech 11. 11. – 12. 11. 2015 a jako konečné dne 29. 03. 2016 ve smyslu ustanovení § 42
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které
byly již napraveny.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,84 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
2,81 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
4,70 %
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Inventarizační zpráva
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710 a
vyhláškou č. 270/2010 Sb. a podle směrnice pro provedení inventarizace a plánu inventur
sestaveného podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. provedly inventarizační komise
zřízené starostou Obce Kunžak pro rok 2015 ke dni 31. 12. 2015 inventarizaci majetku Obce
Kunžak. Inventarizační komise provedly porovnání skutečného stavu majetku s inventurními
soupisy a účetním stavem a vypracovaly ze všech středisek inventarizační zápisy. V závěru zprávy
Ústřední inventarizační komise konstatovala, že inventarizace Obce Kunžak ke dni 31. 12. 2015
byla provedena, proběhla bez závad, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Kontrolní výbor provedl dne 23. 03. 2016 kontrolu Inventarizace majetku obce Kunžak,
konstatoval, že v jednotlivých inventarizačních zápisech nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
Podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak za rok 2015 byly projednány na jednání
Finančního výboru dne 23. 05. 2016.
Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak schválit účetní závěrku obce Kunžak za rok
2015 s výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisk ve výši 8 211 693,03 Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak za
rok 2015. Na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku obce Kunžak za rok 2015
s výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisk ve výši 8 211 693,03 Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 18/2016, které je mimo
pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
Jedná se o zvýšení výdajů (navýšení příspěvku pro základní školu na pořádání Dne Země o
19 600,- Kč), přesuny ve výdajích (přesun finančních prostředků na opravu kašny a sochy sv. Jana
Nepomuckého - bez zvýšení objemu rozpočtu) – zvýšení rozpočtu výdajů o 19 600,- Kč, zvýšení
rozpočtu financování o 19 600,- Kč (bude kryto použitím části zůstatku z roku 2015).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 18/2016. Rozpočtové
opatření č. 18/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Současný Provozní řád sportovní haly upravuje dobu jejího využití pro ZŠ, MŠ a veřejnost.
Sportovní hala je ve dnech školního vyučování v provozu denně od 10.00 hodin do 16.00 hodin
pro ZŠ a MŠ a od 16.00 hodin do 22.00 hodin pro veřejnost. V ostatních dnech je v provozu od
8.00 hodin do 22.00 hodin. V době od 1. července do 31. srpna je sportovní hala uzavřena.
Za mimoškolní provoz sportovní haly odpovídá správce, který doposud v době od 1. května do
30. září pomáhal pracovníkům údržby obce.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se změnou provozní doby sportovní haly v Kunžaku.
Upravený provozní řád sportovní haly bude odsouhlasen na červnovém jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 9x
Proti: Šamal, Vobrová
Zdržel se: 0x
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K bodu 6:
Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak o výměře 3 776
m2 za účelem pastvy koz.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah pronájmu části obecního pozemku číslo 2981/71 v k.ú. Kunžak o výměře 3 776 m2 za
účelem pastvy koz. O zveřejnění záměru pronájmu pozemku bude jednáno na červnovém jednání
zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem pozemku p.č. 1420/56 v k.ú. Valtínov o výměře 139 m2
za účelem zřízení zahrady. Tato žádost podléhá řízení podle zákona 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení).V současné době probíhají v k.ú. Valtínov komplexní pozemkové úpravy, při
kterých dojde ke zpřesnění výměr pozemků
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby žádost o pronájem pozemku p.č. 1420/56 travní porost
v k.ú.Valtínov byla projednávána až po ukončení komplexních pozemkových úprav a jejich
přenesení do katastru nemovitostí v k.ú. Valtínov, což si určitý čas vyžádá.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Obec Kunžak zveřejnila záměr pronajmout pozemek p.č. KN 3272/5 ost.pl.jiná plocha o výměře
922 m2 v obci a k.ú. Kunžak pod vodním zdrojem Křikava jako součást vodohospodářského
majetku pronajatého a provozovaného společností ČEVAK a.s. IČ 60849657 se sídlem Severní
8/2264, 370 10 České Budějovice na základě smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Kunžak za účelem jeho správy a
provozování uzavřené dne 5.12.2005 ve znění pozdějších dodatků. Během zveřejnění záměru
pronájmu nedošly žádné nabídky ani připomínky.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela se společností ČEVAK a.s. IČ
60849657 se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Kunžak
za účelem jeho správy a provozování uzavřené dne 5.12.2005 ve znění pozdějších dodatků na
pronájem pozemku p.č. KN 3272/5 ost.pl.jiná plocha o výměře 922 m2 v obci a k.ú. Kunžak pod
vodním zdrojem Křikava jako součásti vodohospodářského majetku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Obec zveřejnila na úřední desce na základě geometrického plánu č. 98-385/2015 Geodetické
kanceláře Hoška-Komárek Jindřichův Hradec záměr směny obecní parcely označené jako parcela
p.č.150/17 zahrada o výměře 215 m2 v ceně obvyklé 19 350,-Kč za parcelu ve vlastnictví fyzické
osoby p.č. 150/16 ost.pl.ost.komunikace o výměře 260 m2 v ceně obvyklé 20 800,-Kč v obci
Kunžak, k.ú. Kaproun. Během zveřejnění záměru neobdržela Obec Kunžak žádnou další nabídku
ani připomínku k záměru. Jediným zájemcem je Hana Kalkusová, bytem Kosmonautů 9/V,
Jindřichův Hradec.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela směnnou smlouvu s Hanou
Kalkusovou, bytem Kosmonautů 9/V, Jindřichův Hradec na směnu její parcely označené v GP č.
98-385/2015 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek Jindřichův Hradec jako p.č. 150/16
ost.pl.ost.komunikace o výměře 260 m2 v ceně obvyklé
20 800,-Kč v obci Kunžak, k.ú. Kaproun za obecní parcelu označenou v tomto GP jako parcela
p.č.150/17 zahrada o výměře 215 m2 v ceně obvyklé 19 350,-Kč k majetkoprávnímu vypořádání
pozemku pod místní komunikací č.64 c a zahrady u domu čp. 5 v Kaprouně.
Směna proběhne s finančním vyrovnáním rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí. Na
vypořádání ceny obvyklé nemovitostí vyplatí Obec Kunžak při podpisu smlouvy částku 1 450,Kč. Každá smluvní strana uhradí polovinu poplatku za vklad do katastru nemovitostí, za
vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku. Doplatek za rozdíl v ceně směňovaných
nemovitostí a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu směnné smlouvy.
Směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva obce
Kunžak o směně pozemků. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu, bude záležitost
vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části parcely číslo 150/1 v obci Kunžak, k.ú. Kaproun
u domu čp.5. Jedná se o ost.plochu,ost.komunikaci-náves v Kaprouně.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje části parcely číslo 150/1 v obci Kunžak , k.ú. Kaproun k domu čp. 5 s ohledem na
platný územní plán, na přístup k obecnímu rybníku a ke všem zde ležícím nemovitostem.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy č. 1030030620/002 o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemku p. č. 4750/1 v obci a k.ú. Kunžak na akci " Kunžak, Malé Podolí, Plíhalkabel NN" ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice zastoupené na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ
25733591, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za
účelem umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN, jejího provozování, opravování a
údržby. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný
zajistí na své náklady. Právo věcného břemene má být zřízeno jako časově neomezené, za
jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemena č. 1030030620/002 na pozemku p. č. 4750/1 v obci a k.ú. Kunžak na
akci " Kunžak, Malé Podolí, Plíhal- kabel NN" s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupené na základě plné moci společností E.ON Česká
republika, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva
bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN, jejího
provozování, opravování a údržby. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém
plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná DPH.
Hlasování: jednohlasně
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Zároveň Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak nejpozději do 12 měsíců od
převzetí dokončené stavby budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele uzavřela konečnou smlouvu
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p. č. 4750/1 v obci a k.ú. Kunžak na
akci " Kunžak, Malé Podolí, Plíhal-kabel NN" s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupené na základě plné moci společností E.ON
Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Právo
věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena platná DPH.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč na sportovní
činnost pro rok 2016. Dotace bude využita na tyto účely:
Spotřeba energie ve sportovním areálu (plyn, elektřina) – 25 000,- Kč
Údržba sportovního areálu (mzda Kovář st., Kovář ml.) – 30 000,- Kč
Údržba hřiště (hnojivo na hřiště, pohonné hmoty) – 10 000,- Kč
Doprava hráčů – 20 000,- Kč
Organizace soutěží – 15 000,- Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s. ve
výši 100 000,- Kč na sportovní činnost pro rok 2016. Dotace bude využita na tyto účely:
Spotřeba energie ve sportovním areálu (plyn, elektřina) – 25 000,- Kč
Údržba sportovního areálu (mzda Kovář st., Kovář ml.) – 30 000,- Kč
Údržba hřiště (hnojivo na hřiště, pohonné hmoty) – 10 000,- Kč
Doprava hráčů – 20 000,- Kč
Organizace soutěží – 15 000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne
28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. žádá o poskytnutí dotace na pořádání mládežnického turnaje v
kopané kategorie U 15 „O pohár hejtmana Jihočeského kraje“, který se koná dne 18. 6. 2016 ve
výši 10 000,- Kč. Dotace bude použita na ceny (poháry, medaile atd…) a občerstvení hráčů (pitný
režim, oběd).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s. ve
výši 10 000,- Kč na pořádání mládežnického turnaje v kopané kategorie U 15 „O pohár hejtmana
Jihočeského kraje“, který se koná dne 18. 06. 2016. Dotace bude použita na ceny (poháry, medaile
atd..) a občerstvení hráčů (pitný režim, oběd) a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí
dotace schválené usnesením č. 15 dne 28. 01. 2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty žádá o poskytnutí dotace ve výši 1 500,- Kč
na občerstvení pro děti při pořádání dětského dne, který se koná 4. června 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
SDH Mosty ve výši 1 500,- Kč na občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 4. června
2016 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne
28. 01. 2016.
Hlasování: jednohlasně
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty žádá o poskytnutí dotace ve výši 10 000,Kč na zajištění občerstvení, pohárů, dárkových balíčků na hasičské závody, které se konají
25. 6. 2016 v Mostech.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
SDH Mosty ve výši 10 000,- Kč na zajištění občerstvení, pohárů, dárkových balíčků na hasičské
závody, které se konají 25. 6. 2016 v Mostech a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí
dotace schválené usnesením č. 15 dne 28. 01. 2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Český svaz žen Kunžak žádá o poskytnutí dotace ve výši 5 000,-Kč na zajištění sladkostí a
občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 4. června 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu žen Kunžak ve výši
5 000,- Kč na zajištění sladkostí a občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 4. června
2016 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne
28. 01. 2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Obec Kunžak obdržela dne 28. 04. 2016 žádost o finanční podporu formou daru akce „Lesy
českého státu“ od Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje finanční podporu formou daru Komunitě pro duchovní
rozvoj, o.p.s., Čkyně ve výši 2 000,- Kč na akci „Lesy českého státu“, neboť obec nepodporuje
takovýto druh aktivity.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Obec Kunžak obdržela dne 05. 05. 2016 žádost o finanční podporu formou daru na činnost
zabezpečující akce pro zdravotně postižené děti a mládež pořádané v roce 2016 Asociací rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje finanční podporu formou daru na činnost zabezpečující
akce pro zdravotně postižené děti a mládež pořádané v roce 2016 Asociací rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov, neboť obec
nepodporuje takovýto druh aktivity jiného regionu.
.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
V roce 2016 plánovala obec Kunžak realizovat akci „Rekonstrukce kanalizace Čechova ulice
Kunžak“. Tuto akci je nutné realizovat zároveň s obnovou silnice III/02316 Kunžak . Starosta
seznámil zastupitele s body postupu v případě spolupráce se Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje. Zastupitelé obdrželi předem návrh Smlouvy o společném postupu zadavatele s návrhem
textu poptávky (výzva k podání nabídky) na akci „Silnice III/02316 Kunžak“. Do textu smlouvy
je potřebné doplnit 2 členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek (Pudil, Král) a 2
náhradníky (Rozporka, Kudrna).
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje návrh Smlouvy o společném postupu zadavatele na akci
„Silnice III/02316 Kunžak“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 18:
Ředitelka MŠ Kunžak navrhuje uzavřít mateřskou školu v měsíci srpnu 2016 a v červenci 2016
upravit docházku na maximálně 25 dětí.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby MŠ Kunžak byla uzavřena v měsíci srpnu 2016.
Po dohodě s rodiči může ředitelka MŠ Kunžak upravit v měsíci červenci 2016 docházku na
maximálně 25 dětí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 19:
Dne 27. 07. 2016 se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje letní koncert Václava Hudečka a Lukáše
Klánského. Je potřebné stanovit cenu vstupného.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu vstupného letního koncertu pořádaného dne 27. 07.
2016 v kostele sv. Bartoloměje ve výši 100,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20: různé
a) Zastupitelé obdrželi dopis od společnosti ČEVAK a.s., kterým upozorňují na neoprávněnou
manipulaci s hydranty. Text dopisu bude zveřejněn v příštím čísle Kunžackého zpravodaje.
K bodu 21: Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
 Uzávěrka Kunžackého zpravodaje 10. 06. 2016
 Revitalizace náměstí v Kunžaku

Usnesení č. 19
Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 05. 2016
Zastupitelstvo obce Kunžak
S t a n o v u j e:
 cenu vstupného letního koncertu pořádaného dne 27. 07. 2016 v kostele sv. Bartoloměje
ve výši 100,- Kč.
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Schvaluje:
 účetní závěrku obce Kunžak za rok 2015 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období – zisk ve výši 8 211 693,03 Kč.
 rozpočtové opatření vlastní č. 18/2016. Rozpočtové opatření č. 18/2016 je nedílnou
součástí tohoto zápisu
 aby žádost o pronájem pozemku p.č. 1420/56 travní porost v k.ú.Valtínov byla
projednávána až po ukončení komplexních pozemkových úprav a jejich přenesení do
katastru nemovitostí v k.ú. Valtínov, což si určitý čas vyžádá
 aby obec Kunžak uzavřela se společností ČEVAK a.s. IČ 60849657 se sídlem Severní
8/2264, 370 10 České Budějovice dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Kunžak za účelem jeho
správy a provozování uzavřené dne 5.12.2005 ve znění pozdějších dodatků na pronájem
pozemku p.č. KN 3272/5 ost.pl.jiná plocha o výměře 922 m2 v obci a k.ú. Kunžak pod
vodním zdrojem Křikava jako součásti vodohospodářského majetku
 aby obec Kunžak uzavřela směnnou smlouvu s Hanou Kalkusovou, bytem Kosmonautů
9/V, Jindřichův Hradec na směnu její parcely označené v GP č. 98-385/2015 Geodetické
kanceláře Hoška-Komárek Jindřichův Hradec jako p.č. 150/16 ost.pl.ost.komunikace o
výměře 260 m2 v ceně obvyklé 20 800,-Kč v obci Kunžak, k.ú. Kaproun za obecní
parcelu označenou v tomto GP jako parcela p.č.150/17 zahrada o výměře 215 m2 v ceně
obvyklé 19 350,-Kč k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod místní komunikací
č.64 c a zahrady u domu čp. 5 v Kaprouně. Směna proběhne s finančním vyrovnáním
rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí. Na vypořádání ceny obvyklé nemovitostí
vyplatí Obec Kunžak při podpisu smlouvy částku 1 450,- Kč. Každá smluvní strana uhradí
polovinu poplatku za vklad do katastru nemovitostí, za vyhotovení geometrického plánu a
znaleckého posudku. Doplatek za rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí a náklady
související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu směnné smlouvy. Směnná smlouva
bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunžak o směně
pozemků. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu, bude záležitost vrácena do
Zastupitelstva obce Kunžak
 aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č.
1030030620/002 na pozemku p. č. 4750/1 v obci a k.ú. Kunžak na akci " Kunžak, Malé
Podolí, Plíhal- kabel NN" s E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice zastoupené na základě plné moci společností E.ON Česká
republika, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN,
jejího provozování, opravování a údržby. Rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného
břemene bude zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč
bez DPH.K této částce bude připočtena platná DPH
 aby obec Kunžak nejpozději do 12 měsíců od převzetí dokončené stavby budoucí
oprávněnou od jejího zhotovitele uzavřela
konečnou smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby
distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p. č. 4750/1 v obci a k.ú.
Kunžak na akci " Kunžak, Malé Podolí, Plíhal-kabel NN" s E.ON Distribuce a.s., IČ
28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupené na základě plné
moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené,
za jednorázovou náhradu celkem 500,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná
DPH
 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s. ve výši 100 000,- Kč na sportovní
činnost pro rok 2016. Dotace bude využita na tyto účely: Spotřeba energie ve sportovním
areálu (plyn, elektřina) – 25 000,- Kč; Údržba sportovního areálu (mzda Kovář st., Kovář
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ml.) – 30 000,- Kč; Údržba hřiště (hnojivo na hřiště, pohonné hmoty) – 10 000,- Kč
Doprava hráčů – 20 000,- Kč; Organizace soutěží – 15 000,- Kč
poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s. ve výši 10 000,- Kč na pořádání
mládežnického turnaje v kopané kategorie U 15 „O pohár hejtmana Jihočeského kraje“,
který se koná dne 18. 06. 2016. Dotace bude použita na ceny (poháry, medaile atd..) a
občerstvení hráčů (pitný režim, oběd)
poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty ve výši 1 500,Kč na občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 4. června 2016
poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty ve výši 10 000,Kč na zajištění občerstvení, pohárů, dárkových balíčků na hasičské závody, které se konají
25. 6. 2016 v Mostech
poskytnutí dotace Českému svazu žen Kunžak ve výši 5 000,- Kč na zajištění sladkostí a
občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 4. června 2016
návrh Smlouvy o společném postupu zadavatele na akci „Silnice III/02316 Kunžak“

N e s c h v a l u j e:
 finanční podporu formou daru Komunitě pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně ve výši
2 000,- Kč na akci „Lesy českého státu“, neboť obec nepodporuje takovýto druh aktivity.
 finanční podporu formou daru na činnost zabezpečující akce pro zdravotně postižené děti a
mládež pořádané v roce 2016 Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s., klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov, neboť obec nepodporuje takovýto druh
aktivity jiného regionu.
S o u h l a s í:
 s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2015, a to bez výhrad. Textová část
Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 je nedílnou součástí zápisu.
 se změnou provozní doby sportovní haly v Kunžaku. Upravený provozní řád sportovní
haly bude odsouhlasen na červnovém jednání zastupitelstva.
 aby MŠ Kunžak byla uzavřena v měsíci srpnu 2016. Po dohodě s rodiči může ředitelka MŠ
Kunžak upravit v měsíci červenci 2016 docházku na maximálně 25 dětí.
P o v ě ř u j e:
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah pronájmu části obecního
pozemku číslo 2981/71 v k.ú. Kunžak o výměře 3 776 m2 za účelem pastvy koz. O
zveřejnění záměru pronájmu pozemku bude jednáno na červnovém jednání zastupitelstva.
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje části parcely číslo
150/1 v obci Kunžak , k.ú. Kaproun k domu čp. 5 s ohledem na platný územní plán, na
přístup k obecnímu rybníku a ke všem zde ležícím nemovitostem.
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28. 01.
2016 na sportovní činnost Tělovýchovné jednoty Kunžak, z.s. v roce 2016.
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28. 01.
2016 na pořádání mládežnického turnaje v kopané kategorie U 15 „O pohár hejtmana
Jihočeského kraje“, který se koná dne 18. 06. 2016.
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28. 01.
2016 na občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 4. června 2016 v Mostech
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne Kč na
zajištění občerstvení, pohárů, dárkových balíčků na hasičské závody, které se konají 25. 6.
2016 v Mostech
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 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28. 01.
2016 na zajištění sladkostí a občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 4. června
2016 v Kunžaku
 starostu podpisem Smlouvy o společném postupu zadavatele na akci „Silnice III/02316
Kunžak“

Schůze skončila v 19.00 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Drahoslava Vobrová

Karel Winkler

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

