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Zápis č. 20
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 06. 2016 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Ing. Moučka
Petr, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava, Ing. Karel Winkler
Omluveni: Král Petr, Pudil Zdeněk
Veřejnost: viz. prezenční listina
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Dvacáté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 19. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 26. 05. 2016 zápis ověřili bez
výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová opatření vlastní
3. Žádost o změnu územního plánu
4. Pronájem pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
5. Čistička odpadních vod Kunžak
6. Posílení zdrojů podzemních vod Kunžak, Mosty
7. Provoz sportovní haly
8. Ukončení nájmu nebytových prostor čp.60 v Mostech
9. Výběr dodavatele na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – sekční vrata“
10. Výběr dodavatele na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – SDK
konstrukce“
11. Výběr dodavatele na akce „Žulová kašna na náměstí v obci Kunžak“ ; „Socha sv.
Jana Nepomuckého u kostela v obci Kunžak“
12. Výběr dodavatele na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní v objektu ZŠ
v obci Kunžak“
13. Energetické audity obecních budov
14. Rekonstrukce rozvodů vody MŠ Kunžak
15. Hřbitovní zeď Kunžak
16. Revitalizace náměstí v Kunžaku
17. Žádost o odkoupení části parcely p.č. 150/1 v k.ú.Kaproun
18. Žádost o odkoupení části parcely p.č. 1281 v k.ú.Mosty,Kunžak,část Terezín
19. Žádost o předběžné stanovisko k možnosti změny katastrální a obecní hranice
Lomy-Kunžak podle skutečné trasy vodního toku .
20. Žádost o odkoupení parcely p.č.274/6 v obci a k.ú.Kunžak na stavbu rodinného
domu
21. Dohoda o zrušení kupní smlouvy čj.1097/2003 v k.ú.Mosty
22. Žádosti o dotaci – ŠROT TÝM KUNŽAK, o.s.
23. Žádost o dotaci – SDH Kunžak
24. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v 2. pol. 2016
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25. Pronájem kostela sv. Bartoloměje na pořádání letního koncertu
26. Různé
27. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
28. Závěr
Starosta navrhuje zařadit nový bod jednání - H 26 Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy
objektu bývalého kina – obecní knihovna“ následující body posunout a do bodu 27. Různé zařadit
bod a) ČEVAK a.s.
Program po změnách:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová opatření vlastní
3. Žádost o změnu územního plánu
4. Pronájem pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
5. Čistička odpadních vod Kunžak
6. Posílení zdrojů podzemních vod Kunžak, Mosty
7. Provoz sportovní haly
8. Ukončení nájmu nebytových prostor čp.60 v Mostech
9. Výběr dodavatele na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – sekční vrata“
10. Výběr dodavatele na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – SDK
konstrukce“
11. Výběr dodavatele na akce „Žulová kašna na náměstí v obci Kunžak“ ; „Socha sv.
Jana Nepomuckého u kostela v obci Kunžak“
12. Výběr dodavatele na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní v objektu ZŠ
v obci Kunžak“
13. Energetické audity obecních budov
14. Rekonstrukce rozvodů vody MŠ Kunžak
15. Hřbitovní zeď Kunžak
16. Revitalizace náměstí v Kunžaku
17. Žádost o odkoupení části parcely p.č. 150/1 v k.ú.Kaproun
18. Žádost o odkoupení části parcely p.č. 1281 v k.ú.Mosty,Kunžak,část Terezín
19. Žádost o předběžné stanovisko k možnosti změny katastrální a obecní hranice
Lomy-Kunžak podle skutečné trasy vodního toku .
20. Žádost o odkoupení parcely p.č.274/6 v obci a k.ú.Kunžak na stavbu rodinného
domu
21. Dohoda o zrušení kupní smlouvy čj.1097/2003 v k.ú.Mosty
22. Žádosti o dotaci – ŠROT TÝM KUNŽAK, o.s.
23. Žádost o dotaci – SDH Kunžak
24. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v 2. pol. 2016
25. Pronájem kostela sv. Bartoloměje na pořádání letního koncertu
26. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu bývalého kina – obecní
knihovna“
27. Různé
a) ČEVAK a.s.
28. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
29. Závěr
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Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Dobeš, Josef Kudrna
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 22/2016, které je mimo
pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
Jedná se o zvýšení výdajů (oprava výtahu v DPS, vyúčtování služeb k nájmu – vratky přeplatků
vody v obecních bytech, dofinancování výdajů na modernizaci požární zbrojnice Kunžak
z rozpočtu obce, použití daru – navýšení neinvestičních transferů spolkům) – zvýšení rozpočtu
výdajů o 410 471,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 410 471,- Kč (bude kryto použitím části
zůstatku z roku 2015).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 22/2016. Rozpočtové
opatření č. 22/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelé vzali na vědomí na dubnovém zasedání vyjádření odboru výstavby a ÚP Městského
úřadu Jindřichův Hradec na proveditelnost podnikatelského záměru Daniela Kozáka – autoservis,
Nerudova 749, Kunžak a Martina Waszniowského – NOWAS s.r.o., Nová 374, Kunžak na
parcele č. 2981/71 v obci a k.ú. Kunžak, která je zařazena jako OV – občanská vybavenost. Na
pozemku jsou vedena věcná břemena: chůze a jízdy, zřizování a provozování vedení. Je potřebné
rozhodnout zda a jakou část tohoto obecního pozemku prodat jako OV – občanská vybavenost.
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžně záměr prodeje části pozemku p. č. 2981/71 v obci a k.ú.
Kunžak o celkové výměře 3776 m2, trvalý travní porost.
Hlasování:
Pro: 8x (Brunnerová, Mgr. Dobeš, Mgr. Krafková, Kudrna, Ing. Moučka, Rozporka, Vobrová,
Ing. Winkler)
Proti: 1x (Ing. Šamal)
Zdržel se: 0x
K bodu 4:
Kontrolní výbor na místě samém prošetřil možnost pronájmu p.č. 2981/71 v obci a k.ú. Kunžak a
nedoporučuje pronájem, protože pozemek je užíván veřejností jako zeleň.
Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem pozemku p. č. 2981/71 v obci a k.ú. Kunžak.
Hlasování: Pro 8x (Brunnerová, Mgr. Dobeš, Mgr. Krafková, Kudrna, Ing. Moučka, Ing. Šamal,
Vobrová, Ing. Winkler)
Proti: 0x
Zdržel se: 1x (Rozporka)
K bodu 5:
Dne 08. 06. 2016 se sešla komise ve složení Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Petr
Moučka, Petr Král. Komise navrhuje zastupitelstvu obce v roce 2016 zadat zpracování
výběrového řízení na projektovou dokumentaci na výstavbu ČOV Kunžak.
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Starosta navrhuje vybrat jednu z těchto firem:
 GPL – Invest, s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice
 Stavební poradna, s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
 PL projekt, s.r.o., Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu a místostarostku výběrem firmy na zpracování
výběrového řízení na projektovou dokumentaci na výstavbu ČOV Kunžak.
Hlasování: Pro 8x (Brunnerová, Mgr. Dobeš, Mgr. Krafková, Ing. Moučka, Rozporka, Ing. Šamal,
Vobrová, Ing. Winkler)
Proti: 0x
Zdržel se: 1x (Kudrna)
K bodu 6:
Starosta navrhuje zadat zpracování studie „Posílení veřejného vodovodu Kunžak, Mosty“ RNDr.
L. Paštykovi, ČEVAK a.s., oddělení hydrogeologie
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zadat zpracování studie „Posílení veřejného vodovodu
Kunžak, Mosty“ RNDr. L. Paštykovi, ČEVAK a.s., oddělení hydrogeologie
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Na pracovní schůzce dne 15. 06. 2016 byly navrženy změny Provozního řádu sportovní haly
v Kunžaku. Starosta seznámil zastupitele s návrhem Provozního řádu sportovní haly v Kunžaku
platného od 01. 07. 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Provozní řád sportovní haly v Kunžaku platný od 01. 07.
2016
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Dne 30. 05. 2016 byla na OÚ Kunžak doručena žádost pana Petra Ťupy o ukončení nájemní
smlouvy nebytových prostor Mosty čp.60 dohodou ke dni 31. 10. 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytových a nebytových
prostorů Mosty čp. 60 dohodou ke dni 31. 10. 2016.
Hlasování: jednohlasně
Starosta navrhuje pronajmout prostory v domě čp. 60 v Mostech – nebytové prostory a bytovou
jednotku jedinému nájemci.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor v domě čp. 60
v Mostech – nebytové prostory a bytovou jednotku jedinému nájemci.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Pro vyhodnocení nabídek na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – sekční vrata” je
potřebné, aby zastupitelstvo obce Kunžak, vzhledem k časové tísni, jmenovalo výběrovou komisi.
Členové komise: Drahoslava Vobrová, Ing. Petr Moučka, Josef Kudrna
Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Luboš Rozporka
Termín zasedání výběrové komise dne 22. 06. 2016 v 16:00h.
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Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje výběrovou komisi na akci „Modernizace požární zbrojnice
Kunžak – sekční vrata” ve složení Členové komise: Drahoslava Vobrová, Ing. Petr Moučka, Josef
Kudrna Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Luboš Rozporka
Hlasování: jednohlasně
Dne 22.06.2016 v 16:00h zasedala výběrová komise ve složení Drahoslava Vobrová (předseda –
losem), Ing. Petr Moučka, Josef Kudrna.
Obeslány byly tyto firmy:
- NICOMONT s.r.o., Svitákova 2775/1, Praha 5, 155 00
- Univers Tech s.r.o. - pobočka České Budějovice, Fráni Šrámka 1229/1, České Budějovice
370 01
- OKNANAKLIC.CZ, Dolní náměstí 309/1, Vsetín 755 01
Do uplynutí lhůty podali svou nabídku uchazeči v pořadí:
- NICOMONT s.r.o., Svitákova 2775/1, Praha 5, 155 00
- Univers Tech s.r.o., Americká 2772, 272 01 Kladno
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Modernizace požární zbrojnice
Kunžak – sekční vrata” pořadí firem takto:
1. NICOMONT s.r.o., Svitákova 2775/1, Praha 5, 155 00
za nabídnutou cenu 237 824,- Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny
2. Univers Tech s.r.o., Americká 2772, 272 01 Kladno
za nabídnutou cenu 242 355,74 včetně DPH,
podmínky zadání splněny
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce „Modernizace
požární zbrojnice Kunžak – sekční vrata”, dle navrženého pořadí výběrovou komisí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak –
sekční vrata” byla vybrána firma NICOMONT s.r.o., Svitákova 2775/1, Praha 5, 155 00, za
nabídnutou cenu: 237 824,- včetně DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Pro vyhodnocení nabídek na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – SDK konstrukce” je
potřebné, aby zastupitelstvo obce Kunžak, vzhledem k časové tísni, jmenovalo výběrovou komisi.
Členové komise: Drahoslava Vobrová, Ing. Petr Moučka, Josef Kudrna
Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Luboš Rozporka
Termín zasedání výběrové komise dne 22. 06. 2016 v 15:00h.
Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje výběrovou komisi na akci „Modernizace požární zbrojnice
Kunžak – SDK konstrukce” ve složení: Členové komise: Drahoslava Vobrová, Ing. Petr Moučka
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Josef Kudrna Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Luboš Rozporka
Hlasování: jednohlasně
Dne 22.06.2016 v 15:00 h zasedala výběrová komise ve složení Drahoslava Vobrová (předseda –
losem), Ing. Petr Moučka, Josef Kudrna.
Obeslány byly tyto firmy:
- Šimeček Jaroslav, Jarošovská 1177/II, 377 01 Jindřichův Hradec
- Radim Zeman, Nová 408, 378 62 Kunžak
- Jiří Beran, Člunek 65, 378 61 Člunek
Do uplynutí lhůty podali svou nabídku uchazeči v pořadí:
- BM – sdružení živnostníků J.H., Jan Bártů, Dolní Skrýchov 22, 377 01 Jindřichův Hradec
- Jiří Beran, Člunek 65, 378 61 Člunek
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Modernizace požární zbrojnice
Kunžak – SDK konstrukce” pořadí firem takto:
1. BM – sdružení živnostníků J.H., Jan Bártů, Dolní Skrýchov 22, 377 01 Jindřichův Hradec,
za nabídnutou cenu
62 407, 00 Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny
2. Jiří Beran, Člunek 65, 378 61 Člunek
za nabídnutou cenu
72 793,60 Kč včetně DPH,
podmínky zadání splněny
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce „Modernizace
požární zbrojnice Kunžak – SDK konstrukce”, dle navrženého pořadí výběrovou komisí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak –
SDK konstrukce” byla vybrána firma BM – sdružení živnostníků J.H., Jan Bártů, Dolní Skrýchov
22, 377 01 Jindřichův Hradec, za nabídnutou cenu: 62 407, 00 Kč včetně DPH, dle podané cenové
nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Pro vyhodnocení nabídek na akci „Žulová kašna na náměstí v obci Kunžak“ je potřebné, aby
zastupitelstvo obce Kunžak, vzhledem k časové tísni, jmenovalo hodnotící komisi.
Členové komise:
Ing. Vladimír Šamal
Drahoslava Vobrová
Ing. Lenka Kostková
Náhradníci:
Ing. Karel Winkler
Rozporka Luboš
Mgr. Eva Krafková
Termín zasedání hodnotící komise dne 22. 06. 2016.
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Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje hodnotící komisi na akci „Žulová kašna na náměstí v obci
Kunžak“ ve složení: Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka
Kostková Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
Hlasování: jednohlasně
Výběr dodavatele:
Obeslány byly tyto firmy:
- MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
- Tlášek Ivan, ak. soch., Krokova 162/6, 370 06 České Budějovice 5
korespondenční adresa: Libníč 101, 373 71 Libníč
- Krninský Vladimír, ak. soch., Jáchymova 179, 377 01 Jindřichův Hradec III
Na základě této zveřejněné výzvy požádali o poskytnutí zadávací dokumentace
dodavatelé:
- RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
- Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
Do uplynutí lhůty podali svou nabídku uchazeči v pořadí:
1. Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
2. MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
Dne 20.06.2016 ve 13:00 h se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami v sídle firmy STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o. . Komise pro otevírání obálek byla ve složení Ing. Vladimír Šamal, Hana
Lavičková, Kristýna Soukupová.
Komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté komise
zevrubně posoudila došlé nabídky - žádná z nabídek nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena.
Komise pro otevírání nabídek předložila hodnotící komisi toto pořadí:
1. Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
2. MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
Dne 22.06.2016 se uskutečnilo jednání hodnotící komise ve složení Ing. Vladimír Šamal,
Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková.
Komise zevrubně posoudila předložené nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Žulová kašna na náměstí v obci
Kunžak“ pořadí firem takto:
1. Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
za nabídnutou cenu
225 000,- bez DPH
2. MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
za nabídnutou cenu
287 300,- bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce „Žulová kašna na
náměstí v obci Kunžak“, dle navrženého pořadí hodnotící komisí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Žulová kašna na náměstí v obci Kunžak“ byla
vybrána firma Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně, za
nabídnutou cenu: 225 000,- bez DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
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Pro vyhodnocení nabídek na akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela v obci Kunžak“ je
potřebné, aby zastupitelstvo obce Kunžak, vzhledem k časové tísni, jmenovalo hodnotící komisi.
Členové komise:Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková Náhradníci:
Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
Termín zasedání hodnotící komise dne 22. 06. 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje hodnotící komisi na akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u
kostela v obci Kunžak“ ve složení Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová,
Ing. Lenka Kostková Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
Hlasování: jednohlasně
Výběr dodavatele:
Obeslány byly tyto firmy:
- MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
- Tlášek Ivan, ak. soch., Krokova 162/6, 370 06 České Budějovice 5
korespondenční adresa: Libníč 101, 373 71 Libníč
- Krninský Vladimír, ak. soch., Jáchymova 179, 377 01 Jindřichův Hradec III
Na základě této zveřejněné výzvy požádali o poskytnutí zadávací dokumentace
dodavatelé:
- RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
- Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
Do uplynutí lhůty podali svou nabídku uchazeči v pořadí:
1. Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
2. MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
Dne 20.06.2016 ve 13:00 h se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami v sídle firmy STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o. . Komise pro otevírání obálek byla ve složení Ing. Vladimír Šamal, Hana
Lavičková, Kristýna Soukupová.
Komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté komise
zevrubně posoudila došlé nabídky - žádná z nabídek nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena.
Komise pro otevírání nabídek předložila hodnotící komisi toto pořadí:
1. Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
2. MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
Dne 22.06.2016 se uskutečnilo jednání hodnotící komise ve složení Ing. Vladimír Šamal,
Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková.
Komise zevrubně posoudila předložené nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u
kostela v obci Kunžak“ pořadí firem takto:
1. Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně
za nabídnutou cenu199 000,- bez DPH
2. MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice
za nabídnutou cenu200 100,- bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akci „Socha sv. Jana
Nepomuckého u kostela v obci Kunžak“, dle navrženého pořadí hodnotící komisí.
Hlasování: jednohlasně
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela v obci
Kunžak“ byla vybrána firma Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha –
Ruzyně, za nabídnutou cenu: 199 000,- bez DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Pro vyhodnocení nabídek na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní objektu ZŠ v obci
Kunžak“ je potřebné, aby zastupitelstvo obce Kunžak, vzhledem k časové tísni, jmenovalo
hodnotící komisi: Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka
Kostková Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
Termín zasedání hodnotící komise dne 22. 06. 2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje hodnotící komisi na akci „Zateplení a výměna otvorových
výplní objektu ZŠ v obci Kunžak“ ve složení: Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava
Vobrová, Ing. Lenka Kostková Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva
Krafková
Hlasování: jednohlasně
Výběr dodavatele:
Obeslány byly tyto firmy:
- SVĚT OKEN s.r.o., Jasenická 1254, 755 01 Vsetín,
korespondenční adresa: Václavská 160/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- PAMMO.cz s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Otakara Březiny 123/V, 380 01 Dačice
- Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany
- PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
Na základě této zveřejněné výzvy požádali o poskytnutí zadávací dokumentace dodavatelé:
- MV PLAST s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov
korespondenční adresa: Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
- Czech Builder s.r.o., nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko
Do uplynutí lhůty podali svou nabídku uchazeči v pořadí:
1. MV PLAST s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov
korespondenční adresa: Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
2. PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
Dne 20.06.2016 v 13:00 h se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami v sídle firmy STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o. . Komise pro otevírání obálek byla ve složení Ing. Vladimír Šamal, Hana
Lavičková, Kristýna Soukupová.
Komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté komise
zevrubně posoudila došlé nabídky - žádná z nabídek nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena.
Komise pro otevírání nabídek předložila hodnotící komisi toto pořadí:
1. PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
2. MV PLAST s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov
korespondenční adresa: Strachovská 331, 393 01 Pelhřimov
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Dne 22.06.2016 v 9:00h se uskutečnilo jednání hodnotící komise ve složení Ing. Vladimír Šamal,
Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková.
Komise zevrubně posoudila předložené nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Zateplení a výměna otvorových
výplní objektu ZŠ v obci Kunžak“ pořadí firem takto:
1. PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
za nabídnutou cenu
1 291 204,30 Kč bez DPH
2. MV PLAST s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov
za nabídnutou cenu
1 382 815,40 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce „Zateplení a výměna
otvorových výplní objektu ZŠ v obci Kunžak“, dle navrženého pořadí hodnotící komisí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní
objektu ZŠ v obci Kunžak“ byla vybrána firma PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01
Jihlava, za nabídnutou cenu: 1 291 204,30 Kč bez DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Zastupitelé pověřili starostu na lednovém zasedání zajištěním cenových nabídek na zpracování
průkazů energetické náročnosti 14 obecních budov do prosincového zasedání. Vzhledem k
současné situaci předkládá starosta k posouzení dvě cenové nabídky již nyní.
Nabídky:
 PKV BUILD, s.r.o.
 Ing. Marie Buzková, Projekt MB
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zadání zpracování průkazů energetické náročnosti 14
obecních budov společnosti PKV BUILD, s.r.o.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Zastupitelé obdrželi předem technickou zprávu a krycí listy rozpočtu na akci „Rekonstrukce
rozvodů vody MŠ Kunžak“. Je potřebné rozhodnout o dalším postupu.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s odložením realizace akce „Rekonstrukce rozvodů vody MŠ
Kunžak“ na rok 2017.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Starosta seznámil s technickou zprávou a rozpočtem na akci „Hřbitovní zeď Kunžak“.
Je potřebné rozhodnout o dalším postupu.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s odložením realizace akce „Hřbitovní zeď Kunžak“ na rok
2017.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 16:
Starosta předložil nabídku ing. arch. Blanky Tancerové na zpracování architektonické studie úprav
náměstí Komenského v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zadáním zpracování architektonické studie úprav náměstí
Komenského v Kunžaku ing. arch. Blankou Tancerovu.
Hlasování: Pro: 5x (Mgr. Dobeš, Mgr. Krafková, Rozporka, Ing. Šamal, Ing. Winkler)
Proti: 0x
Zdržel se: 4x (Brunnerová, Kudrna, Ing. Moučka, Vobrová)
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s projednáním zadání zpracování architektonické studie
úprav náměstí Komenského v Kunžaku na listopadovém zasedání.
Hlasování: Pro: 7x (Brunnerová, Mgr. Dobeš, Mgr. Krafková, , Ing. Moučka, Rozporka, Ing.
Šamal, Ing. Winkler)
Proti: 0x
Zdržel se: 2x (Kudrna, Vobrová)
K bodu 17:
Kontrolní výbor 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.
Podle místního šetření kontrolní výbor doporučuje prodat část p.č.150/1 podél severní zdi domu
čp.5 v Kaprouně v šíři max.4 m.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje záměr prodeje části parcely číslo 150/1 v obci Kunžak,
k.ú. Kaproun k domu čp. 5.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby si žadatelka na své náklady zajistila geometrický plán
na oddělení části parcely číslo 150/1 v obci Kunžak, k.ú. Kaproun podél severní zdi domu čp. 5 v
Kaprouně v šíři max. 4 m. Při zaměřování musí být zajištěna přítomnost zástupce obce Kunžak a
termín zaměření musí být obci oznámen nejméně týden předem.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak na základě předloženého geometrického
plánu nechala vyhotovit znalecký posudek na prodej části p.č.150/1 v obci Kunžak, k.ú. Kaproun
za cenu vyhláškovou i cenu v čase a místě obvyklou.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 18:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části parcely číslo 1281 ost.pl.ost.komunikace o
výměře 972 m2 v obci Kunžak, část Terezín, k.ú. Mosty navazující na p.č. 1040/1 v k.ú.Mosty na
parkování vozidla. V této komunikaci jsou umístěny podzemní sítě NN a pozemek je zatížen
věcným břemenem zřizování a provozování vedení.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje části parcely číslo 1281 ost.pl.ost. komunikace navazující na p.č. 1040/1 v obci
Kunžak , část Terezín, k.ú. Mosty s ohledem na platný územní plán, pasport místních komunikací,
ve kterém je komunikace zařazena pod číslem 43c a existenci věcného břemene zřizování a
provozování vedení.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 19:
Státní pozemkový úřad J. Hradec požádal o předběžné stanovisko, zda by obec Kunžak souhlasila,
aby před komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Lomy došlo ke změně průběhu katastrální a
obecní hranice Lomy-Kunžak podle zaměření skutečné trasy vodního toku-potoka. Skutečná trasa
vodního toku-potoka by se tak mohla stát novou katastrální a obecní hranicí Lomy-Kunžak. Státní
pozemkový úřad J. Hradec by vlastníky dotčených pozemků informoval a projednal s nimi dopady
změny katastrální a obecní hranice.
Zastupitelstvo obce Kunžak předběžně souhlasí, aby před komplexními pozemkovými úpravami v
k.ú. Lomy došlo ke změně průběhu katastrální a obecní hranice Lomy-Kunžak podle zaměření
skutečné trasy vodního toku-potoka.
Hlasování: : Pro 8x (Brunnerová, Mgr. Dobeš, Mgr. Krafková, Kudrna, Rozporka Ing. Šamal,
Vobrová, Ing. Winkler)
Proti: 0x
Zdržel se: 1x (Ing. Moučka)
K bodu 20:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení parcely číslo 274/6 o výměře 515 m2 trvalý travní
porost v obci a k.ú. Kunžak na stavbu rodinného domu. Obec tento pozemek označený v územním
plánu jako SO - plocha smíšená obytná na Malém Podolí letos koupila jako pozemek navazující
na další čtyři obecní pozemky označené v územním plánu jako SO - plochy smíšené obytné.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje záměr prodeje pozemku parcela číslo 274/6 o výměře
515 m2 trvalý travní porost v obci a k.ú. Kunžak na stavbu rodinného domu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 21:
Obec Kunžak uzavřela dne 22.09.2003 kupní smlouvu čj. 1097/2003 s Ing. Zdeňkem Kantorem,
bytem Brno-Sever, Černá Pole, Náměstí SNP 1132 zastoupeným na základě plné moci paní Janou
Štefanovičovou a paní Janou Štefanovičovou, bytem Nový Šaldorf-Sedlešovice 32 jako
podílovými vlastníky každý 1/2 pozemku p.č. 988/8 v obci Kunžak, část Zvůle, k.ú.Mosty na
odkoupení části tohoto pozemku označené v GP jako díl "g" o výměře 26 m2 pod komunikací u
rybníka Zvůle do majetku Obce Kunžak. Kupní cena ve výši 1820,- Kč byla vyplacena na základě
plné moci paní Janě Štefanovičové. Protože se Obci Kunžak nepodařilo uzavřít smlouvy s
vlastníkem dalších pozemků zaměřených pod komunikací u rybníka Zvůle a během doby se stala
jedinou vlastnicí p.č.988/8 v k.ú. Mosty Jana Štefanovičová, nebylo možné geometrický plán ani
kupní smlouvu čj. 1097/2003 vložit do katastru nemovitostí, čímž nedošlo k převodu do majetku
Obce Kunžak.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje uzavřít dohodu o odstoupení od kupní smlouvy čj.
1097/2003 uzavřené 22.09.2003 Obcí Kunžak s Ing. Zdeňkem Kantorem, bytem Brno-Sever,
Černá Pole, Náměstí SNP 1132 zastoupeným na základě plné moci paní Janou Štefanovičovou a
paní Janou Štefanovičovou, bytem Nový Šaldorf-Sedlešovice 32 na odkoupení části pozemku
988/8 označené v GP jako díl "g" o výměře 26 m2 v obci Kunžak, část Zvůle, k.ú. Mosty.
Důvodem je, že došlo ke změně ve vlastnictví p.č. 988/8 ost.pl. sportoviště a rekreační plocha v
obci Kunžak, část Zvůle, k.ú. Mosty a nadále není možné vložit smlouvu do katastru nemovitostí
bez uzavření smluv se všemi vlastníky pozemků zaměřených pod komunikací u rybníka Zvůle. Již
zaplacenou kupní cenu ve výši 1820,-Kč vrátí paní Jana Štefanovičová Obci Kunžak na její účet
nebo v hotovosti nejpozději do 30 dní od podpisu dohody o odstoupení od kupní smlouvy čj.
1097/2003.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 22:
Šrot tým Kunžak o.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na občerstvení a zakoupení cen
pro závodníky při pořádání 6. ročníku cyklistického orientačního závodu hlídek „MTBO 2016 –
Napříč Českou Kanadou“, který se koná 16.7.2016 na Zvůli.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Šrot týmu o.s., ve výši 5 000,- Kč na
občerstvení a zakoupení cen pro závodníky při pořádání 6. ročníku cyklistického orientačního
závodu hlídek „MTBO 2016 – Napříč Českou Kanadou“, který se koná 16.7.2016 na Zvůli a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne
28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 23:
SDH Kunžak žádá o poskytnutí dotace ve výši 9 000,- Kč na nákup pohárů a dalších cen pro
soutěžící sbory při konání závodů SDH v požárním útoku, který se koná 23.07.2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace SDH Kunžak ve výši 9 000,- Kč na
nákup pohárů a dalších cen pro soutěžící sbory při konání závodů SDH v požárním útoku, který se
koná 23.07.2016 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením
č. 15 dne 28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 24:
Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v 2. pol. 2016
Návrh termínů jednání Zastupitelstva obce Kunžak v 2. pololetí roku 2016:
25.08., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje termíny jednání zastupitelstva obce v 2. pololetí roku 2016:
25.08., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 25:
Dne 27. 07. 2015 proběhne v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku koncert
V. Hudečka a L. Klánského . Dle žádosti o povolení koncertu v kostele by měl být výtěžek ze
vstupného použit na zaplacení pronájmu kostela.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje použití vybraného vstupného z koncertu V. Hudečka a L.
Klánského na úhradu pronájmu kostela sv. Bartoloměje v Kunžaku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 26:
Pro vyhodnocení nabídek na akci „ Stavební úpravy objektu bývalého kina – obecní knihovna“ je
potřebné, aby zastupitelstvo obce Kunžak, vzhledem k časové tísni, jmenovalo hodnotící komisi.
Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková Náhradníci:
Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
Termín zasedání hodnotící komise dne 22. 06. 2016.
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Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje hodnotící komisi na akci „ Stavební úpravy objektu bývalého
kina – obecní knihovna“ ve složení Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová,
Ing. Lenka Kostková Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
Hlasování: jednohlasně
Výběr dodavatele:
Obeslány byly tyto firmy:
- BETO – S s.r.o., sídl. Pod kasárny 1054, 377 01 Jindřichův Hradec II
- JN stavitelství, s.r.o., Malý Pečín 41, 380 01 Dačice
- KEY – STAV GROUP s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice II
- KORINT stavební spol.s.r.o., Donská 14/245, 101 00 Praha 10 - Vršovice
korespondenční adresa: Krajířova 24, 380 01 Dačice
- Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Peč
- PP – servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň – Bolevec
- STAVING, Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Do uplynutí lhůty podali svou nabídku uchazeči v pořadí:
1. ACG – Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6 – Břevnov
korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor
2. KOSTKA JH s.r.o., Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec
3. STAVING, Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Dne 27.05.2016 v 10:15h se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami v sídle firmy STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o. . Komise pro otevírání obálek byla ve složení Drahoslava Vobrová, Hana
Lavičková, Kristýna Soukupová.
Komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté komise
zevrubně posoudila došlé nabídky - žádná z nabídek nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena.
Komise pro otevírání nabídek předložila hodnotící komisi toto pořadí:
1. KOSTKA JH s.r.o., Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec
2. ACG – Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6 – Břevnov
korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor
3. STAVING, Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená
Dne 22.06.2016 v 9:00h se uskutečnilo jednání hodnotící komise ve složení Ing. Vladimír Šamal,
Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková.
Komise zevrubně posoudila předložené nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „ Stavební úpravy objektu
bývalého kina – obecní knihovna“ pořadí firem takto:
1. KOSTKA JH s.r.o., za nabídnutou cenu 1 090 138,- Kč bez DPH
2. ACG – Real s.r.o., za nabídnutou cenu 1 112 124,64 Kč bez DPH
3. STAVING, Studená, spol. s.r.o., za nabídnutou cenu 1 448 733,04 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce „ Stavební úpravy
objektu bývalého kina – obecní knihovna“, dle navrženého pořadí hodnotící komisí.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „ Stavební úpravy objektu bývalého kina –
obecní knihovna“ byla vybrána firma KOSTKA JH s.r.o., Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec,
za nabídnutou cenu: 1 090 138,- Kč bez DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 27: různé
a) Starosta předložil k seznámení Plán investic pro rok 2017 a Výroční technickohospodářskou
zprávu za rok 2015 společnosti ČEVAK a.s., dále zastupitele seznámil s předběžnými náklady
kanalizace v Žižkově ulici a ulici Čechova.

Usnesení č. 20
Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 06. 2016
Zastupitelstvo obce Kunžak

J m e n u j e:
 výběrovou komisi na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – sekční vrata” ve
složení: Členové komise: Drahoslava Vobrová, Ing. Petr Moučka, Josef Kudrna
Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Luboš Rozporka
 výběrovou komisi na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – SDK konstrukce” ve
složení: Členové komise: Drahoslava Vobrová, Ing. Petr Moučka, Josef Kudrna
Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Luboš Rozporka
 hodnotící komisi na akci „Žulová kašna na náměstí v obci Kunžak“ ve složení: Členové
komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková Náhradníci: Ing.
Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
 hodnotící komisi na akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela v obci Kunžak“ ve
složení Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková
Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
 hodnotící komisi na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní objektu ZŠ v obci
Kunžak“ ve složení: Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing.
Lenka Kostková Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková
 hodnotící komisi na akci „ Stavební úpravy objektu bývalého kina – obecní knihovna“ ve
složení Členové komise: Ing. Vladimír Šamal, Drahoslava Vobrová, Ing. Lenka Kostková
Náhradníci: Ing. Karel Winkler, Rozporka Luboš, Mgr. Eva Krafková

Schvaluje:
 rozpočtové opatření vlastní č. 22/2016. Rozpočtové opatření č. 22/2016 je nedílnou
součástí tohoto zápisu
 předběžně záměr prodeje části pozemku p. č. 2981/71 v obci a k.ú. Kunžak o celkové
výměře 3776 m2, trvalý travní porost.
 zadat zpracování studie „Posílení veřejného vodovodu Kunžak, Mosty“
RNDr. L. Paštykovi, ČEVAK a.s., oddělení hydrogeologie
 Provozní řád sportovní haly v Kunžaku platný od 01. 07. 2016
 pořadí výběru firem pro realizaci akce „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – sekční
vrata”, dle navrženého pořadí výběrovou komisí
 aby na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – sekční vrata” byla vybrána firma
NICOMONT s.r.o., Svitákova 2775/1, Praha 5, 155 00, za nabídnutou cenu: 237 824,včetně DPH, dle podané cenové nabídky
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pořadí výběru firem pro realizaci akce „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – SDK
konstrukce”, dle navrženého pořadí výběrovou komisí
aby na akci „Modernizace požární zbrojnice Kunžak – SDK konstrukce” byla vybrána
firma BM – sdružení živnostníků J.H., Jan Bártů, Dolní Skrýchov 22, 377 01 Jindřichův
Hradec, za nabídnutou cenu: 62 407, 00 Kč včetně DPH, dle podané cenové nabídky
pořadí výběru firem pro realizaci akce „Žulová kašna na náměstí v obci Kunžak“, dle
navrženého pořadí hodnotící komisí
aby na akci „Žulová kašna na náměstí v obci Kunžak“ byla vybrána firma Mgr. René
Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně, za nabídnutou cenu:
225 000,- bez DPH, dle podané cenové nabídky
pořadí výběru firem pro realizaci akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela v obci
Kunžak“, dle navrženého pořadí hodnotící komisí
aby na akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela v obci Kunžak“ byla vybrána firma
Mgr. René Tikal, ak. soch. , Stochovská 148/24, 161 00 Praha – Ruzyně, za nabídnutou
cenu: 199 000,- bez DPH, dle podané cenové nabídky
schvaluje pořadí výběru firem pro realizaci akce „Zateplení a výměna otvorových výplní
objektu ZŠ v obci Kunžak“, dle navrženého pořadí hodnotící komisí
aby na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní objektu ZŠ v obci Kunžak“ byla
vybrána firma PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava, za nabídnutou cenu:
1 291 204,30 Kč bez DPH, dle podané cenové nabídky
zadání zpracování průkazů energetické náročnosti 14 obecních budov společnosti PKV
BUILD, s.r.o.
schvaluje záměr prodeje části parcely číslo 150/1 v obci Kunžak, k..ú. Kaproun k domu
čp. 5.
schvaluje, aby si žadatelka na své náklady zajistila geometrický plán na oddělení části
parcely číslo 150/1 v obci Kunžak, k.ú. Kaproun podél severní zdi domu čp. 5 v Kaprouně
v šíři max. 4 m. Při zaměřování musí být zajištěna přítomnost zástupce obce Kunžak a
termín zaměření musí být obci oznámen nejméně týden předem.
aby obec Kunžak na základě předloženého geometrického plánu nechala vyhotovit
znalecký posudek na prodej části p.č.150/1 v obci Kunžak, k.ú. Kaproun za cenu
vyhláškovou i cenu v čase a místě obvyklou
záměr prodeje pozemku parcela číslo 274/6 o výměře 515 m2 trvalý travní porost v obci a
k.ú. Kunžak na stavbu rodinného domu
uzavřít dohodu o odstoupení od kupní smlouvy čj. 1097/2003 uzavřené 22.09.2003 Obcí
Kunžak s Ing. Zdeňkem Kantorem, bytem Brno-Sever, Černá Pole, Náměstí SNP 1132
zastoupeným na základě plné moci paní Janou Štefanovičovou a paní
Janou
Štefanovičovou, bytem Nový Šaldorf-Sedlešovice 32 na odkoupení části pozemku 988/8
označené v GP jako díl "g" o výměře 26 m2 v obci Kunžak, část Zvůle, k.ú. Mosty.
Důvodem je, že došlo ke změně ve vlastnictví p.č. 988/8 ost.pl. sportoviště a rekreační
plocha v obci Kunžak, část Zvůle, k.ú. Mosty a nadále není možné vložit smlouvu do
katastru nemovitostí bez uzavření smluv se všemi vlastníky pozemků zaměřených pod
komunikací u rybníka Zvůle. Již zaplacenou kupní cenu ve výši 1820,-Kč vrátí paní Jana
Štefanovičová Obci Kunžak na její účet nebo v hotovosti nejpozději do 30 dní od podpisu
dohody o odstoupení od kupní smlouvy čj. 1097/2003
poskytnutí dotace Šrot týmu o.s., ve výši 5 000,- Kč na občerstvení a zakoupení cen pro
závodníky při pořádání 6. ročníku cyklistického orientačního závodu hlídek „MTBO 2016
– Napříč Českou Kanadou“, který se koná 16.7.2016 na Zvůli
poskytnutí dotace SDH Kunžak ve výši 9 000,- Kč na nákup pohárů a dalších cen pro
soutěžící sbory při konání závodů SDH v požárním útoku, který se koná 23.07.2016
termíny jednání zastupitelstva obce v 2. pololetí roku 2016: 25.08., 22.09., 20.10., 24.11.,
15.12.
použití vybraného vstupného z koncertu V. Hudečka a L. Klánského na úhradu pronájmu
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kostela sv. Bartoloměje v Kunžaku.
 pořadí výběru firem pro realizaci akce „Stavební úpravy objektu bývalého kina – obecní
knihovna“, dle navrženého pořadí hodnotící komisí
 aby na akci „ Stavební úpravy objektu bývalého kina – obecní knihovna“ byla vybrána
firma KOSTKA JH s.r.o., Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec, za nabídnutou cenu:
1 090 138,- Kč bez DPH, dle podané cenové nabídky

N e s c h v a l u j e:
 pronájem pozemku p. č. 2981/71 v obci a k.ú. Kunžak

S o u h l a s í:
 s ukončením nájemní smlouvy bytových a nebytových prostor Mosty čp. 60 dohodou ke
dni 31. 10. 2016
 se zveřejněním záměru pronájmu prostor v domě čp. 60 v Mostech – nebytové prostory a
bytovou jednotku jedinému nájemci
 s odložením realizace akce „Rekonstrukce rozvodů vody MŠ Kunžak“ na rok 2017
 s odložením realizace akce „Hřbitovní zeď Kunžak“ na rok 2017
 s projednáním zadání zpracování architektonické studie úprav náměstí Komenského
v Kunžaku na listopadovém zasedání
 předběžně, aby před komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Lomy došlo ke změně
průběhu katastrální a obecní hranice Lomy-Kunžak podle zaměření skutečné trasy vodního
toku-potoka

P o v ě ř u j e:
 starostu a místostarostku výběrem firmy na zpracování výběrového řízení na projektovou
dokumentaci na výstavbu ČOV Kunžak
 pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Modernizace požární zbrojnice
Kunžak – sekční vrata”
 pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Modernizace požární zbrojnice
Kunžak – SDK konstrukce”
 pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Žulová kašna na náměstí v obci
Kunžak“
 pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Socha sv. Jana Nepomuckého u
kostela v obci Kunžak“
 pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní
objektu ZŠ v obci Kunžak
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje části parcely číslo
1281 ost.pl.ost.komunikace navazující na p.č. 1040/1 v obci Kunžak , část Terezín, k.ú.
Mosty s ohledem na platný územní plán, pasport místních komunikací, ve kterém je
komunikace zařazena pod číslem 43c a existenci věcného břemene zřizování a
provozování vedení
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
se Šrot týmem o.s., na občerstvení a zakoupení cen pro závodníky při pořádání 6. ročníku
cyklistického orientačního závodu hlídek „MTBO 2016 – Napříč Českou Kanadou“, který
se koná 16.7.2016 na Zvůli
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 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
s SDH Kunžak na nákup pohárů a dalších cen pro soutěžící sbory při konání závodů SDH
v požárním útoku, který se koná 23.07.2016
 starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „ Stavební úpravy objektu bývalého kina –
obecní knihovna“

Schůze skončila v 19.30 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:
Mgr. Jan Dobeš

Josef Kudrna

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

