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Zápis č. 26
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 15. 12. 2016 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef,
Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava, Ing. Winkler Karel
Omluven: Rozporka Luboš
Přizvána: Jana Danielová
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Šestadvacáté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 25. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 24. 11. 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. Schválení rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtového výhledu
na roky 2018 – 2019
3. Rozpočtová opatření vlastní
4. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2017 – Obecně závazná vyhláška č.
1/2016
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č.3/2006 Požární řád
6. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev
7. Těžba dřeva
8. Územní plán obce Kunžak
9. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2017
10. Vánoční koncert - vstupné
11. Žádost o dotaci – Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Kunžak
12. Žádost o prodej části p.č. 4749 v obci a k.ú. Kunžak
13. Žádost o prodej nebo pronájem části p.č. 3030/2 v obci a k.ú. Kunžak
14. Prodej p.č. 274/6 v obci a k.ú. Kunžak
15. Žádost o směnu části p.č. 2983/1 za část obecní parcely p.č. 2981/71 a za část p.č.
2981/28 v obci a k.ú. Kunžak
16. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č.4746/6 u domu čp.51 Malé Podolí
v obci a k.ú. Kunžak
17. Různé
a) Ceník
18. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
19. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Král P., Vobrová D.
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce v době od 25. 11. 2016 do 12. 12. 2016. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci
Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů.
Finanční výbor dne 13. 12. 2016 projednal návrh rozpočtu na rok 2017 a předkládá jej
zastupitelstvu k projednání beze změn.
Návrh rozpočtu v Kč:
Příjmy
24 504 373,-- Kč
Výdaje
32 277 564,-- Kč
Financování 7 773 191,-- Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtu na rok 2017 a schvaluje Rozpočet obce
Kunžak na rok 2017 v Kč:
Příjmy
24 504 373,-- Kč
Výdaje
32 277 564,-- Kč
Financování 7 773 191,-- Kč
Schválený Rozpočet obce Kunžak na rok 2017 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Návrh Rozpočtového výhledu na roky 2018-19 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce v době od 25. 11. 2016 do 12. 12. 2016. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly
obci Kunžak doručeny připomínky k návrhu rozpočtového výhledu od občanů.
Finanční výbor dne 13. 12. 2016 projednal návrh rozpočtového výhledu na roky 2018-2019 a
předkládá jej k projednání zastupitelstvu beze změn.
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018-2019 v tisících Kč:
Rok
2018
2019
Příjmy
24 498
24 460
Výdaje
47 100
21 710
Financování 22 602
- 2 750
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky 20182019 a schvaluje Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2018-2019 v tis. Kč:
Rok
2018
2019
Příjmy
24 498
24 460
Výdaje
47 100
21 710
Financování 22 602
- 2 750
Schválený Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2018-2019 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 43/2016, které je mimo
pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření. Jedná se o zvýšení výdajů
(navýšení výdajů na opravy v bytových domech a v DPS, navýšení výdajů na nákup drobného
majetku pro obecní úřad – odkup kopírka, záložní disk server, židle, opravy obecního automobilu,
údržba zabezpečovacího zařízení) – zvýšení rozpočtu výdajů o 115 828,- Kč, zvýšení rozpočtu
financování o 115 828,- Kč (bude kryto použitím části zůstatku z roku 2015).
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 43/2016. Rozpočtové
opatření č. 43/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Vzhledem k tomu, že veškeré příjmy a výdaje obce musí být kryty rozpočtem a do konce roku se
mohou ještě objevit výdaje nepředpokládané, je třeba stanovit postup při jejich schvalování.
Starosta obce je pověřen ke schvalování rozpočtových opatření v omezeném rozsahu. Starosta
navrhuje, aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu schválením případných rozpočtových opatření
k výdajům, které bude třeba uhradit do konce roku 2016 tak, aby byly všechny výdaje kryty
rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schválením případných rozpočtových opatření nad rámec
pověření k výdajům, které bude třeba uhradit do konce roku 2016 tak, aby byly všechny výdaje
kryty rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstvu obce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Paní Vobrová seznámila zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
Návrh vyhlášky č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje Požární řád není k dnešnímu dni posouzen
ministerstvem Vnitra ČR, Odborem dozoru a kontroly veřejné správy. Z tohoto důvodu je nutné
tento bod projednat až po posouzení MV ČR.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje Požární řád bude projednán až po posouzení MV ČR.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Vláda ČR na svém zasedání 28.11.2016 schválila změnu Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 01.01.2017. Novela zvyšuje
odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva o 4% a umožňuje zvýšit odměny za
výkon funkce i neuvolněným členům zastupitelstva. Neuvolněným členům zastupitelstva se
odměna poskytuje ve výši schválené zastupitelstvem a ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce
(nelze stanovit zpětně).
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby neuvolněným členům Zastupitelstva byly vypláceny za
výkon funkce tyto měsíční odměny podle Nařízení vlády č.37/2003 Sb. ve znění pozdějších
předpisů:
předseda kontrolního výboru
předseda 1242,- Kč
příplatek za obyvatele 200,-Kč
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celkem 1442,- Kč ode dne 01.01.2017
předseda finančního výboru
předseda 1242,- Kč
příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1442,- Kč ode dne 01.01.2017
člen kontrolního nebo finančního výboru
člen výboru 976,- Kč
příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1176,- Kč ode dne 01.01.2017
předseda komise
předseda 1242,- Kč
příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1442,- Kč ode dne 01.01.2017
člen komise
člen komise 976,- Kč
příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1176,- Kč ode dne 01.01.2017
řadový člen zastupitelstva
člen zastupitelstva 399,- Kč
příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 599,- Kč ode dne 01.01.2017
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Je potřeba stanovit objem těžby dřeva a vysoutěžit cenu za těžbu dřeva:
a) Mýtní úmyslná cca 80 m3 – hmota 1,00+, přibl. do 300m – 2.pololetí 2017
b) Mýtní nahodilá cca 100 m3– hmota 0,99- 1,00+, přibl. do 300m
c) Předmýtní nahodilá cca 50 m3 – hmota 0,29, přibl. do 300m
Podmínky pro těžbu dřeva:
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava
 Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého odběratele
 Pokud vznikne nahodilá těžba, dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do 30 dnů
od oznámení lesním hospodářem.
 Fakturace bude 80% z celkového množství a 20% zbytek po konečné přejímce odběratele
 Mýtní úmyslná těžba bude probíhat ve 2. pololetí 2017
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání zakázek malého rozsahu starosta navrhuje oslovit
k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2017“ firmy:
- Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
- Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
- Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
- David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
- Drahoslav Kolman, Člunek 101, 378 61Člunek
Nabídky musí být podány nejpozději do 23. 01. 2017 do 14.00 hodin.
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Pro vyhodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2017“ jmenuje starosta výběrovou komisi ve
složení:
- p. Rozporka Luboš
- p. Král Petr
- p. Kudrna Josef
Termín zasedání výběrové komise dne 23. 01. 2017 v 15.30 hodin
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva
2017“:
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava
 Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého odběratele
 Pokud vznikne nahodilá těžba, dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do 30 dnů
od oznámení lesním hospodářem.
 Fakturace bude 80% z celkového množství a 20% zbytek po konečné přejímce odběratele
 Mýtní úmyslná těžba bude probíhat ve 2. pololetí 2017
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2017“
- Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
- Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
- Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
- David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
- Drahoslav Kolman, Člunek 101, 378 61Člunek
a složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2017“ - Rozporka
Luboš, Král Petr, Kudrna Josef
Hlasování: jednohlasně
Podmínky pro prodej dřeva:
 Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
 Přejímka za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
 Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
 Ceny budou uvedeny bez DPH
 Úmyslná těžba bude realizována ve 2. polovině 2017 a nahodilá dle situace.
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání zakázek malého rozsahu starosta navrhuje
oslovit k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva 2017“ firmy:
- B a P Batista, Stará 80, 378 33 Nová Bystřice s.r.o.,
- LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
- Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hradec
- Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
- Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
Nabídky musí být podány nejpozději do 23. 01. 2017 do 14.00 hodin
Pro vyhodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva 2017“ jmenuje starosta výběrovou komisi ve
složení:
- p. Rozporka Luboš
- p. Král Petr
- p. Kudrna Josef
Termín zasedání výběrové komise dne 23. 01. 2017 v 16.00 hodin
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva 2017“:
 Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
 Přejímka za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
 Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
 Ceny budou uvedeny bez DPH
 Úmyslná těžba bude realizována ve 2. polovině 2017 a nahodilá dle situace.
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva 2017“
- B a P Batista, Stará 80, 378 33 Nová Bystřice s.r.o.,
- LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
- Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hradec
- Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
- Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
a složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva 2017“ - Rozporka
Luboš, Král Petr, Kudrna Josef
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Potřebné podklady k projednání tohoto bodu nebylo možné zajistit z důvodu pracovní
neschopnosti pracovnice Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního
plánování
K bodu 9:
Návrh termínu jednání Zastupitelstva obce Kunžak v I. pololetí roku 2017: 26.1. ; 23.2. ; 30.3 .;
27.4. ; 25.5. ; 22.6.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2017:
26.1. ; 23.2. ; 30.3 .; 27.4. ; 25.5. ; 22.6.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Na listopadovém zasedání zastupitelé předběžně stanovili vstupné ve výši 100,- Kč Vánočního
koncertu pořádaného dne 18.12. 2016.
Je potřebné stanovit cenu vstupného.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu vstupného Vánočního koncertu pořádaného dne
18. 12. 2016 v obřadní síni Obecního úřadu Kunžak ve výši 100,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Kunžak žádá o poskytnutí
dotace na úhradu části nákladů na dopravu a úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí ve
výši 20 000,- Kč pro rok 2017.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v České
republice z.s., místní organizaci Kunžak ve výši 20 000,- Kč na úhradu části nákladů na dopravu a
úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí pro rok 2017 a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 12:
Žádost o koupi části parcely p.č. 4749 v obci a k.ú. Kunžak. Kontrolní výbor 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. Kontrolní výbor doporučuje
prodej části pozemku v šíři cca 2,5 m podél stavební parcely st.p.8 v obci a k.ú. Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrické
oddělení části pozemku 4749 v šíři cca 2,5 m podél stavební parcely st.p.8 v obci a k.ú. Kunžak a
aby po předložení geometrického plánu nechala Obec Kunžak vyhotovit znalecký posudek na
prodej oddělené části parcely 4749 v obci a k.ú. Kunžak za cenu v čase a místě obvyklou.
Při zaměřování musí být přítomen zástupce Obce Kunžak a termín zaměřování musí být Obci
Kunžak oznámen nejméně týden předem.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje nebo pronájmu části parcely
číslo 3030/2 k.ú. Kunžak za domem čp. 319 v Kunžaku.
Kontrolní výbor doporučuje pronájem části parcely p.č. 3030/2 k.ú. Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části parcely číslo 3030/2 k.ú.
Kunžak o výměře 27,8 m2 za domem čp. 319 v Kunžaku na dobu neurčitou.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku parcela číslo 274/6 o výměře 515
m2 trvalý travní porost v obci a k.ú. Kunžak na stavbu rodinného domu. Během zveřejnění záměru
prodeje obec Kunžak obdržela 1 cenovou nabídku. Komise pro otevírání a posuzování došlých
cenových nabídek na prodej parcely číslo 274/6 ve složení J. Kudrna, Z. Pudil a L. Rozporka
předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak zápis o posouzení došlých cenových nabídek. Nabídku
podala Ing. Barbora Hryzáková, bytem Hvězdná 45/V, Jindřichův Hradec, ve výši 266,- Kč/m2.
Komise doporučuje uzavřít kupní smlouvu s Ing. Barborou Hryzákovou, bytem Hvězdná 45/V,
Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu ve výši 266,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Ing. Barborou
Hryzákovou bytem Hvězdná 45/V, Jindřichův Hradec, za nabídnutou cenu 266,- Kč/m2 na prodej
parcely číslo 274/6 o výměře 515 m2 trvalý travní porost v obci a k.ú. Kunžak na stavbu rodinného
domu za podmínek schválených na 24. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 20.10.2016 a
zveřejněných v záměru prodeje.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Kunžak obdržela žádost o směnu části parcely p.č. 2983/1 v obci a k.ú. Kunžak za část pozemku
p.č.2981/71 a část pozemku p.č.2981/28 v obci a k.ú. Kunžak. Pozemek 2981/28 je v současné
době v majetku České republiky, s právem hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a proto Obec Kunžak nemůže projednávat nakládání s tímto pozemkem. Na
pozemku parcela číslo 2981/71 je v současné době geometrickým plánem zaměřeno oddělení dvou
částí pozemku pro uvažovaný prodej. Navrhuje se projednat návrh směny pozemků až po
ukončení majetkoprávního řízení na p.č. 2981/71 a na p.č. 2981/28.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odložení projednání návrhu směny části parcely p.č. 2983/1
v obci a k.ú. Kunžak za část pozemku p.č.2981/71 a část pozemku p.č.2981/28 v obci a k.ú.
Kunžak až po ukončení majetkoprávního řízení na p.č. 2981/71 a na p.č. 2981/28 v obci a k.ú.
Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Obec Kunžak obdržela žádost vlastníka domu čp. 51 v Kunžaku, Malé Podolí o koupi části
parcely p.č. 4746/6 navazující na dům čp. 51 v Kunžaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje části parcely číslo 4746/6 v k.ú. Kunžak u domu čp.51, Malé Podolí.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17: různé
a) Na lednovém zasedání je potřebné schválit ceny materiálů a služeb obce Kunžak.
K bodu 18: dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
Král P. – rozšířit veřejné osvětlení pod MŠ a v části „Hluboká“ cesta
Ing. Winkler K. – kdy a jak se bude řešit druhá část výstavby dětského hřiště u tenisových kurtů
Mgr. Krafková E. – bylo by vhodné opravit v příštím roce sochu Legionáře
Usnesení č. 26
Zastupitelstva obce Kunžak dne 15. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Kunžak
V y d á v á:
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schvaluje:
 Rozpočet obce Kunžak na rok 2017 v Kč:
Příjmy
24 504 373,-- Kč
Výdaje
32 277 564,-- Kč
Financování 7 773 191,-- Kč
Schválený Rozpočet obce Kunžak na rok 2017 je nedílnou součástí zápisu
 Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2018-2019 v tis. Kč:
Rok
2018
2019
Příjmy
24 498
24 460
Výdaje
47 100
21 710
Financování 22 602
- 2 750
Schválený Rozpočtový výhled obce Kunžak na roky 2018-2019 je nedílnou součástí
zápisu
 rozpočtové opatření vlastní č. 43/2016. Rozpočtové opatření č. 43/2016 je nedílnou
součástí tohoto zápisu
 tyto podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva 2017“:
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava
 Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého odběratele
 Pokud vznikne nahodilá těžba, dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do 30 dnů
od oznámení lesním hospodářem.
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Fakturace bude 80% z celkového množství a 20% zbytek po konečné přejímce odběratele
Mýtní úmyslná těžba bude probíhat ve 2. pololetí 2017
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2017“
- Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
- Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
- Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
- David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
- Drahoslav Kolman, Člunek 101, 378 61 Člunek
a složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2017“ Rozporka Luboš, Král Petr, Kudrna Josef
podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva 2017“:
Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
Přejímka za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
Ceny budou uvedeny bez DPH
Úmyslná těžba bude realizována ve 2. polovině 2017 a nahodilá dle situace.
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva 2017“
- B a P Batista, Stará 80, 378 33 Nová Bystřice s.r.o.,
- LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
- Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hradec
- Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
- Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
a složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva 2017“ Rozporka Luboš, Král Petr, Kudrna Josef
tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2017:
26.1. ; 23.2. ; 30.3 .; 27.4. ; 25.5. ; 22.6.
poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci
Kunžak ve výši 20 000,- Kč na úhradu části nákladů na dopravu a úhradu části nákladů na
pořádání kulturních akcí pro rok 2017
aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrické oddělení části pozemku 4749 v šíři
cca 2,5 m podél stavební parcely st.p.8 v obci a k.ú. Kunžak a aby po předložení
geometrického plánu nechala Obec Kunžak vyhotovit znalecký posudek na prodej
oddělené části parcely 4749 v obci a k.ú. Kunžak za cenu v čase a místě obvyklou.
Při zaměřování musí být přítomen zástupce Obce Kunžak a termín zaměřování musí být
Obci Kunžak oznámen nejméně týden předem.
zveřejnění záměru pronájmu části parcely číslo 3030/2 k.ú. Kunžak o výměře 27,8 m2 za
domem čp. 319 v Kunžaku na dobu neurčitou
aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Ing. Barborou Hryzákovou bytem Hvězdná
45/V, Jindřichův Hradec, za nabídnutou cenu 266,- Kč/m2 na prodej parcely číslo 274/6 o
výměře 515 m2 trvalý travní porost v obci a k.ú. Kunžak na stavbu rodinného domu za
podmínek schválených na 24. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 20.10.2016 a
zveřejněných v záměru prodeje
schvaluje odložení projednání návrhu směny části parcely p.č. 2983/1 v obci a k.ú.
Kunžak za část pozemku p.č.2981/71 a část pozemku p.č.2981/28 v obci a k.ú.Kunžak až
po ukončení majetkoprávního řízení na p.č. 2981/71 a na p.č. 2981/28 v obci a k.ú. Kunžak

S t a n o v u j e:
 cenu vstupného Vánočního koncertu pořádaného dne 18. 12. 2016
Obecního úřadu Kunžak ve výši 100,- Kč.

v obřadní síni
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P o v ě ř u j e:
 starostu schválením případných rozpočtových opatření nad rámec pověření k výdajům,
které bude třeba uhradit do konce roku 2016 tak, aby byly všechny výdaje kryty
rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstvu obce
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
na úhradu části nákladů na dopravu a úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí pro
rok 2017 Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci Kunžak
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje části parcely číslo
4746/6 v k.ú. Kunžak u domu čp. 51, Malé Podolí.
B e r e n a v ě d o m í:
 že návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Požární řád bude projednán
až po posouzení MV ČR
S o u h l a s í:
 aby neuvolněným členům Zastupitelstva byly vypláceny za výkon funkce tyto měsíční
odměny podle Nařízení vlády č.37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
předseda kontrolního výboru - předseda 1 242,- Kč, příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1442,- Kč ode dne 01.01.2017
předseda finančního výboru - předseda 1 242,- Kč, příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1 442,- Kč ode dne 01.01.2017
člen kontrol. nebo fin. výboru - člen výboru 976,- Kč, příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1 176,- Kč ode dne 01.01.2017
předseda komise - předseda 1 242,- Kč, příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1 442,- Kč ode dne 01.01.2017
člen komise - člen komise 976,- Kč, příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 1 176,- Kč ode dne 01.01.2017
řadový člen zastupitelstva, člen zastupitelstva 399,- Kč, příplatek za obyvatele 200,- Kč
celkem 599,- Kč ode dne 01.01.2017
Schůze skončila v 18.30 hodin
Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:
Petr Král

Drahoslava Vobrová

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

