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Zápis č. 25
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 11. 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. Winkler Karel
Přizvána: Jana Danielová
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Pětadvacáté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 24. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 20. 10. 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. Žádost o příspěvek – ZŠ SNW Kunžak
3. Rozpočtová opatření vlastní
4. Revitalizace náměstí v Kunžaku
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2019
6. Společenské místnosti SDH
7. Návrh ceny vodného a stočného
8. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2017 – Obecně závazná vyhláška č.
1/2016
9. POV 2017
10. Žádost o dotaci – Český svaz žen, Kunžak
11. Žádost o pronájem části p.č. 1281 navazující na p.č. 1040/1 v Terezíně,
k.ú. Mosty
12. Žádost o koupi části p.č. 4749 v obci a k.ú. Kunžak
13. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. A/3403/CJHM/2016 na p.č. 2981/28 a 2981/153
v obci a k.ú. Kunžak
14. Různé
a) Dětské hřiště
15. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
16. Závěr

Starosta navrhuje pátý v pořadí projednat bod č.7. Návrh ceny vodného a stočného. Jako šestý
v pořadí projednat bod č.8. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2017 – Obecně
závazná vyhláška č. 1/2016. Bod č. 5 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtového výhledu na
roky 2018 – 2019 projednat jako 7 v pořadí. Bod č. 6 Společenské místnosti SDH projednat jako 8
v pořadí. Ostatní zůstává nezměněné.

2
Program po změnách:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Žádost o příspěvek – ZŠ SNW Kunžak
3. Rozpočtová opatření vlastní
4. Revitalizace náměstí v Kunžaku
7. Návrh ceny vodného a stočného
8. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2017 – Obecně závazná vyhláška
č. 1/2016
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2019
6. Společenské místnosti SDH
9. POV 2017
10. Žádost o dotaci – Český svaz žen, Kunžak
11. Žádost o pronájem části p.č. 1281 navazující na p.č. 1040/1 v Terezíně, k.ú. Mosty
12. Žádost o koupi části p.č. 4749 v obci a k.ú. Kunžak
13. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. A/3403/CJHM/2016 na p.č. 2981/28 a 2981/153
v obci a k.ú. Kunžak
14. Různé
a) Dětské hřiště
15. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
16. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Dobeš J., Kudrna J.
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
ZŠ SNW Kunžak žádá obec o dofinancování projektu „Náš region“ financovaný z Dotačního
programu Rozvoj venkova a krajiny. Záměrem projektu bylo poznávání místního regionu žáky a
tvorba propagačního materiálu. Byly vytištěny tři druhy letáků, celkem 3 600 kusů (z toho 2 700
kusů bude poskytnuto obci). Finanční náklady na projekt činily 41 000,- Kč, z toho dotace
31 000,- Kč, pro dofinancování spoluúčasti žádá základní škola navýšení rozpočtu o 10 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje navýšení příspěvku ZŠ SNW Kunžak ve výši 10 000,- Kč
na dofinancování spoluúčasti projektu „Náš region“.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 40/2016, které je mimo
pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
Jedná se o navýšení výdajů (navýšení příspěvku pro vlastní příspěvkovou organizaci ZŠ SNW
Kunžak na dofinancování spoluúčasti projektu Náš region, zrušení plynové přípojky k čp. 267) –
zvýšení rozpočtu výdajů o 37 651,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 37 651,- Kč (bude kryto
použitím části zůstatku z roku 2015).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 40/2016. Rozpočtové
opatření č. 40/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4:
Zastupitelstvo obce Kunžak rozhodlo na červnovém zasedání projednat zadání zpracování
architektonické studie úprav náměstí Komenského v Kunžaku ing. arch. Blanky Tancerové na
listopadovém zasedání.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zadat v roce 2017 zpracování architektonické studie úprav
náměstí Komenského v Kunžaku dle předložené cenové nabídky ze dne 21. 06. 2016 ing. arch.
Blance Tancerové.
Hlasování: Pro: 7x – Dobeš, Krafková, Král, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 0x
Zdrželi se: 4x – Brunnerová, Kudrna, Moučka, Vobrová
K bodu 7:
ČEVAK Jižní Čechy, a.s. předložil návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017 takto:
Jednosložková cena: vodné
34,04 Kč/m3 bez DPH
navýšení
0,00 Kč/m3 bez DPH
stočné
21,30 Kč/m3 bez DPH
navýšení
0,00 Kč/m3 bez DPH
Tento návrh obdrželi zastupitelé v elektronické podobě.
Z toho dvousložková cena úhrady vodného a stočného, uplatňovaná v obci Kunžak na rok 2017
by činila:
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)
32,20 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)
20,31 Kč/m3
Celkem /bez DPH/
52,51 Kč/m3
Celkem s DPH
60,39 Kč/m3
Vodoměry
Pevné složky (Kč/rok)
z vodného
skupina
Qp(m3/H)
ze stočného
celkem
122
75
1
do 4
197
375
332
2
do 10
707
Kč/m3
0,99
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo předložený návrh kalkulace cen vodného a stočného na
rok 2017.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2017 dle
předloženého návrhu kalkulace takto:
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)
32,20 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)
20,31 Kč/m3
Celkem (bez DPH)
52,51 Kč/m3
Vodoměry
Pevné složky (Kč/rok)
skupina
Qp(m3/H) z vodného ze stočného
celkem
122
75
197
1
do 4
375
332
707
2
do 10
0,99
Kč/m3
a pověřuje starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2017.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Paní Vobrová seznámila zastupitele se způsobem výpočtu místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu. Podklady pro výpočet s navrhovanou cenou na rok 2017 dostali zastupitelé
elektronickou formou dne 23. 11. 2016.

4
Podklady pro výpočet místního poplatku – odpady – na rok 2017
Pro výpočet se vychází ze skutečnosti roku 2015:
Náklady na likvidaci odpadu:
-------------------------------------Netříděné odpady celkem od AVE:
odpočet:
- tržby za podnikatelé
- 94 867,58 Kč
- tržby za prodané kupon
- 11 280,31 Kč
- tržby za likv. odpadů z pytlů
- 1 718,90 Kč
------------------Odpočet celkem:
107 866,79 Kč

993 934,00 Kč

- 107 866,79 Kč
---------------------886 067,21 Kč
Výpočet poplatku: 886 067,21 Kč : 1798 poplatníků = 492,80 Kč/osobu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tříděné odpady roku 2015:
Náklady 2015:
PET, sklo, papír
- 305 502,00 Kč
nebezpečné odpady
- 34 726,00 Kč
provoz sběrného dvora
- 55 200,00 Kč
papír ze sběrného dvora
- 15 318,00 Kč
-----------------------------------------------------------------Celkem:
410 746,00 Kč
410 746,00 Kč
Příjmy roku 2015 za zpětný odběr tříděného odpadu
(železo, papír, EKOKOM, ASEKOL, Elektrowin - bez DPH)
Náklady 410 746,00 Kč – příjmy 223 222,76 Kč =

- 223 222,76 Kč
187 523,24 Kč

187 523,24 Kč : 1798 poplatníků = 104,29 Kč/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bio odpad
149 557,00 Kč
149 557,00 Kč
149 557,00 Kč : 1798 poplatníků = 83,18 Kč/ osobu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatek na jednoho poplatníka celkem:
492,80 + 104,29 + 83,18 = 680,27 Kč/ osobu
Skutečná výše dotace za rok 2015:
Příjmy 1 199 896,55 Kč - výdaje 1 554 237,00 Kč = - 354 340,45 Kč
Předpokládaná skutečnost v odpadech na rok 2016:
Výdaje:
Bio odpady:
Sběrný dvůr:
Směsný odpad: (směsný,ČOV,oběmný SD)

174 698,00 Kč
55 200,00 Kč
970 148,00 Kč
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Tříděný odpad:
PET, sklo, papír
289 377,00 Kč
Nebezpečné odpady
35 303,00 Kč
Papír a ostatní za SD (polystyren)
34 166,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem:
1 558 892,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy:
Vybráno na poplatku:
Podnikatelské odpady:
Celkem:

967 078,00 Kč
103 195,86 Kč
---------------------1 070 273,86 Kč

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

200 281,50 Kč
27 600,00 Kč
7 735,08 Kč
2 793,22 Kč
0,00 Kč
-----------------238 409,90 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem:
1 308 684,00 Kč
Příjmy celkem: 1 308 684,00 Kč
Výdaje celkem: 1 558 892,00 Kč
Dotace celkem: 250 208,00 Kč
Při výpočtu poplatku na rok 2016 jsme předpokládali dotaci:
290 328,45 Kč
Návrh výše poplatku na rok 2017:
1a/ 250,-- Kč
2a/
250,-- Kč
1b/ 350,-- Kč
2b/
300,-- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
600,-- Kč
550,-- Kč
V roce 2017 by mělo být na poplatku vybráno :
1a/ 600,-- Kč x 1732 poplatníků
1 039 200,-- Kč
360,-- Kč x 66 /sníž.sazba samoty/
23 760,-- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
1 062 960,-- Kč
2a/ 550,-- Kč x 1732 poplatníků
952 600,-- Kč
310,-- Kč x 66 /sníž.sazba samoty/
20 460,-- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
973 060,-- Kč
*/66 osob má sníženou sazbu o 240,-- Kč – samoty/
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Vývoj podnikatelských cen a stanovení ceny pro rok 2017
2012
2013
Roční paušální známka - týdenní
4 120,00
Roční paušální známka 2 080,00
čtrnáctidenní
Jednorázové kupóny
120,00
120,00
Likvidace pytlů
61,00
61,00
Sklo /100 litrů kont. a rok/
756,00
756,00
Plast /100 litrů kont. a rok/
1 197,00 1 197,00
Papír /100 litrů kont. a rok/
756,00
756,00

2014
4 410,00
2 205,00

2015
2016
4 410,00 4 410,00
X
X

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

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

Stanovení ceny za jednorázový pytel na směsný komunální odpad
Skutečnost 2016
Nákup 9,30
Prodejní cena 12,00 Kč včetně 21% DPH
9,92 tržba (+0,62 zisk)
2,08 (DPH)
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 ve výši 550,- Kč za trvale bydlící osobu a rok
i za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
- podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
130,00 Kč
likvidace pytlů
65,00 Kč
sklo /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
PET lahve /100 l kont. a rok/
1 270,00 Kč
papír /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
roční paušální týdenní známka
4 410,00 Kč
- prodejní cena pytle na směsný komunální odpad
12,00 Kč
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi před jednáním zastupitelstva k prostudování návrh
rozpočtu obce na rok 2017. Starosta vyzval paní Danielovou, aby podrobně s návrhem
zastupitelstvo seznámila.
Návrh rozpočtu na rok 2017 v Kč:
Předpokládané
daňové příjmy – třída 1
nedaňové příjmy – třída 2
přijaté transfery – třída 4
Celkem příjmy
Předpokládané
Celkem výdaje

běžné výdaje – třída 5
kapitálové výdaje – třída 6

21 506 540,2 959 833,38 000,24 504 373,19 100 234,13 177 330,32 277 564,-

Financování
7 773 191,(z toho použití části zůstatku z roku 2016 ve výši 8 048 341,- Kč a splátky půjčených prostředků
ve výši 275 150,- Kč)
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2017.
Příjmy
24 504 373,- Kč
Výdaje
32 277 564,- Kč
Financování
7 773 191,- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatku z roku 2016. Návrh rozpočtu je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi před jednáním zastupitelstva k prostudování návrh
rozpočtového výhledu obce na roky 2018-19. Starosta vyzval paní Danielovou, aby s návrhem
zastupitelstvo seznámila.
Návrh rozpočtového výhledu v tis. Kč:
rok 2018
rok 2019
Příjmy:
24 498
24 460
Výdaje:
47 100
21 710
Financování
22 602
- 2 750
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky
2018-19 v tis. Kč takto:
Příjmy:
Výdaje:
Financování

rok 2018
24 498
47 100
22 602

rok 2019
24 460
21 710
- 2 750

Schodek rozpočtového výhledu bude kryt použitím zůstatku z roku 2017.
Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
K bodu vystoupili Drobil P. a Moučka M.
Pan Drobil požaduje určit pro Mosty pouze jednu osobu určenou pro správu a údržbu společenské
místnosti. Pan Moučka upřednostňuje variantu dvou osob pověřených správcovstvím a upozornil
na nepraktičnost v případě pověření jednoho správce.
Vzhledem k problémům vzniklým s užíváním společenské místnosti v Mostech, navrhuje starosta
schválit „Provozní řád“ pro užívání společenských místností SDH.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje „Provozní řád“ společenských místností SDH.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpovědné osoby za využití společenské místnosti SDH:
Kunžak – Jiří Dvořák
Mosty – Jiří Drobil
Valtínov – František Hledík
Hlasování:
Pro: 10x Brunnerová, Dobeš, Krafková, Král, Kudrna, Pudil, Rozporka, Šamal, Vobrová, Winkler
Proti: 0x
Zdrželi se: 1x Moučka
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K bodu 9:
Do 31.12.2016 je možné podat žádosti o dotaci z POV pro rok 2017. V opatření 1 může obec
podat maximálně 2 žádosti. Dotace na všechny akce jednoho žadatele činí v tomto opatření
nejvýše 250 tis. Kč. V rámci dotačního titulu 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti lze poskytnout max. 50% z uznatelných nákladů na opravu, obnovu,
výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby včetně doplnění či pořízení nezbytného vybavení
(např. obecního úřadu/radnice/, školského zařízení, sportovního a kulturního zařízení, obytné
budovy, hasičské zbrojnice, zdravotního zařízení sociální péče, obytné budovy, sakrální stavby,
hřbitova, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, knihovny, veřejné internetové stanice,
informačního centra, vodovodní a kanalizační sítě apod.).
Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné
zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení,
rozhlasu, cyklistických a pěších stezek lze poskytnout dotaci ve výši 50% uznatelných nákladů.
Dotační titul 3: Podpora služeb na venkově lze poskytnout dotaci ve výši od 5 tis. do 50 tis. Kč max. 50% uznatelných nákladů.
Starosta obce navrhuje, aby Obec Kunžak podala do POV na rok 2017 žádost z dotačního titulu 1
na Rekonstrukci střech MŠ předpokládaná výše nákladů činí 920 480,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova pro rok 2017 na projekt „Rekonstrukce střech MŠ“ s tím, že dofinancování výše
uvedené akce bude provedeno z rozpočtu obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Český svaz žen Kunžak žádá o poskytnutí dotace ve výši 5 000,-Kč na mikulášské balíčky pro děti
na akci Čertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou, která se koná 26.11.2016 v 15:00 hod.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu žen Kunžak ve výši
5 000,- Kč na mikulášské balíčky pro děti na akci Čertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou,
která se koná 26.11.2016 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené
usnesením č. 15 dne 28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu části obecní parcely o výměře 48m2
nacházející se na parcele č. 1281 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 972m2
v k.ú. Mosty, Kunžak, část Terezín. Během zveřejnění záměru pronájmu nebyla doručena žádná
námitka nebo připomínka. Jediným žadatelem je pan Zdeněk Chvátal, Králodvorská čp. 10, Praha
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s panem
Zdeněkem Chvátalem, Králodvorská čp. 10, Praha 1, na pronájem části obecní parcely o výměře
48m2 nacházející se na parcele č.1281 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
972m2 v k.ú. Mosty, Kunžak, část Terezín za cenu 0,50 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva se uzavírá
od 01. 01. 2017 na dobu neurčitou..
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Obec Kunžak obdržela žádost o koupi části parcely p.č. 4749 v obci a k.ú. Kunžak před domem
čp. 210 na st.p.8, který se v současné době demoluje.
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Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje nebo pronájmu části parcely číslo 4749 v obci a k.ú. Kunžak před domem čp. 210
na st.p.8, který se v současné době demoluje.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Obec Kunžak obdržela žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o schválení
dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. A/3403/CJHM/2016 ze dne 17.10.2016 na převod parcely p.č.
2981/153 a 2981/28 v obci a k.ú. Kunžak z majetku státu do majetku Obce Kunžak, protože podle
požadavku
ministerstva financí jako schvalovatele kupní smlouvy došlo k úpravě
standardizovaných kupních smluv, týkajících se ustanovení čl.VIII a čl. X. předmětné kupní
smlouvy. Zastupitelstvu obce Kunžak se předkládá ke schválení dodatek č. l ke kupní smlouvě č.
A/3403/CJHM/2016 ze dne 17.10.2016.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje předložený Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č.
A/3403/CJHM/2016 ze dne 17.10.2016 na převod parcely číslo 2981/153 ost.plocha, manipulační
plocha a parcely číslo 2981/28 ost.plocha, manipulační plocha v obci a k.ú. Kunžak z majetku
státu do majetku Obce Kunžak. Dodatek je nedílnou součástí zápisu ze zasedání Zastupitelstva
obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14: různé
a) starosta seznámil s průběhem realizace dětského hřiště v Kunžaku
K bodu 15: dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
Mgr. Eva Krafková - dne 18. 12. 2016 se uskuteční v obřadní síni Obecního úřadu Kunžak
Vánoční koncert. Zastupitelé se předběžně dohodly na ceně ve výši 100,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
Usnesení č. 25
Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
 navýšení příspěvku ZŠ SNW Kunžak ve výši 10 000,- Kč na dofinancování spoluúčasti
projektu „Náš region“
 rozpočtové opatření vlastní č. 40/2016. Rozpočtové opatření č. 40/2016 je nedílnou
součástí tohoto zápisu
 zadat v roce 2017 zpracování architektonické studie úprav náměstí Komenského
v Kunžaku dle předložené cenové nabídky ze dne 21. 06. 2016 ing. arch. Blance
Tancerové
 dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2017 dle předloženého návrhu kalkulace
takto:
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)
32,20 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)
20,31 Kč/m3
Celkem (bez DPH)
52,51 Kč/m3
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Vodoměry
skupina
1
2

Qp(m3/H)
do 4
do 10
Kč/m3

Pevné složky (Kč/rok)
z
vodného
122
375

ze stočného
75
332

celkem
197
707
0,99

 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 ve výši 550,- Kč za trvale bydlící osobu
a rok i za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto:
jednorázové kupony
130,00 Kč
likvidace pytlů
65,00 Kč
sklo /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
PET lahve /100 l kont. a rok/
1 270,00 Kč
papír /100 l kont. a rok/
800,00 Kč
roční paušální týdenní známka
4 410,00 Kč
 prodejní cena pytle na směsný komunální odpad
12,00 Kč
 „Provozní řád“ společenských místností SDH
 odpovědné osoby za využití společenské místnosti SDH:
o Kunžak – Jiří Dvořák
o Mosty – Jiří Drobil
o Valtínov – František Hledík
 poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na mikulášské balíčky pro děti na akci Čertovské
odpoledne s mikulášskou nadílkou, která se koná 26.11.2016
 předložený Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. A/3403/CJHM/2016 ze dne 17.10.2016 na
převod parcely číslo 2981/153 ost.plocha, manipulační plocha a parcely číslo 2981/28
ost.plocha, manipulační plocha v obci a k.ú. Kunžak z majetku státu do majetku Obce
Kunžak. Dodatek je nedílnou součástí zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Kunžak
Souhlasí:
 se zveřejněním návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2017.
Příjmy
24 504 373,- Kč
Výdaje
32 277 564,- Kč
Financování
7 773 191,- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatku z roku 2016. Návrh rozpočtu je
nedílnou součástí tohoto zápisu
 se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky 2018-19 v tis. Kč
takto:
rok 2018
rok 2019
Příjmy:
24 498
24 460
Výdaje:
47 100
21 710
Financování
22 602
- 2 750
Schodek rozpočtového výhledu bude kryt použitím zůstatku z roku 2017
Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu
 s tím, aby obec Kunžak podala žádost o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2017
na projekt „Rekonstrukce střech MŠ“ s tím, že dofinancování výše uvedené akce bude
provedeno z rozpočtu obce Kunžak
 s tím, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s panem Zdeňkem Chvátalem,
Králodvorská čp.10, Praha 1, na pronájem části obecní parcely o výměře 48m2 nacházející
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se na parcele č.1281 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 972m2 v k.ú.
Mosty, Kunžak, část Terezín za cenu 0,50 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva se uzavírá od
01. 01. 2017 na dobu neurčitou
P o v ě ř u j e:
 starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2017
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
na Čertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje nebo pronájmu
části parcely číslo 4749 v obci a k.ú. Kunžak před domem čp. 210 na st.p.8, který se
v současné době demoluje
Schůze skončila ve 19.30 hodin
Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Dobeš

Josef Kudrna

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

