
1

Zápis č. 35
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 10. 2017 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, , Ing. Winkler Karel

Omluvena: Vobrová Drahoslava

Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Pětatřicáté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 34. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 21. 09. 2017 zápis ověřili bez 
výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány. 

Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2. Rozpočtová opatření vlastní

3. Plán investičních akcí 2018

4. Průzkumný hydrogeologický vrt HV-3
5. Pracovní smlouva na pozici péče o občany na rok 2018
6. Pracovníci údržby
7. Výpověď z nájmu nebytových prostor čp.445
8. Žádosti o poskytnutí individuální dotace – TJ Kunžak z.s.
9. Žádost o směnu pozemků fyzické osoby v k.ú. Kunžak za obecní pozemky 

v k.ú.Valtínov
10. Žádost o odkoupení p.č. 3796 vodní plocha zamokřená plocha v obci a k.ú.Kunžak
11. Žádost o odkoupení části p.č. 759/11 a části 1272/1 v k.ú. Mosty pod stavbou
12. Žádost o odkoupení p.č. 759/13 v k.ú. Mosty u čp. 53
13. Žádost o koupi části p.č. 24/8 v k.ú. Mosty nebo zřízení věcného břemena na 

umístění domácí ČOV
14. Žádost o pronájem pozemku p.č. 2521 v k.ú. Valtínov
15. Pronájem nebytových prostor čp. 60 v Mostech
16. Hřbitov Valtínov
17. Rádio Česká Kanada
18. Různé

a) MŠ Kunžak – personální obsazení

b) informace o stavebních projektech

                19. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva

                20. Závěr

Návrh na ověřovatele zápisu: Král P., Ing. Moučka P. 

Zapisovatelka: Šteflová Eva     
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 27/2017.
Jedná se o přesuny a zvýšení výdajů (přesun finančních prostředků na obnovu vodovodu M. 
Podolí Kunžak, přesun finančních prostředků na opravu kanalizace, zvýšení výdajů – poskytnutí 
příspěvku majiteli rodinného domu v Kunžaku, který byl poškozen požárem) – zvýšení rozpočtu 
výdajů o 30 000,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 30 000,- Kč (bude kryto použitím části 
zůstatku).

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 27/2017. Rozpočtové 
opatření č. 27/2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně  

K bodu 3:
Má-li obec hospodařit od 01. 01. 2018 dle schváleného rozpočtu a nepoužít rozpočtové 
provizorium, je potřebné na dnešním zasedání odsouhlasit zařazení akcí do návrhu rozpočtu obce.  
Zastupitelé obdrželi předem starostou navrhovaný plán investičních akcí na rok 2018.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje způsob hlasování (blok navrhovaných akcí) o zařazení 
investičních akcí do návrhu rozpočtu dle předloženého návrhu plánu starostou obce. Návrh plánu 
investičních akcí na rok 2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování: 
Pro: 8x Brunnerová, Dobeš, Krafková , Král, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler,
Proti: 2x Kudrna, Moučka,
Zdržel se: 0x

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zařazení investičních akcí do návrhu rozpočtu dle 
předloženého plánu v celkové výši 39. 094 000,- Kč.       
Hlasování: 
Pro: 9x Brunnerová, Dobeš, Krafková , Král, Moučka, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 1x Kudrna
Zdržel se: 0x

K bodu 4:
Dne 18.10.2017 zasedala komise za účelem otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci 
„Kunžak – vrt HV 3“ ve složení: Ing. Zdeněk Král - předseda, Mgr. Jan Dobeš, Josef Kudrna  

Seznam nabídek k hodnocení:
- Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81, 
   372 13 České Budějovice
- Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak k zadávání 
veřejných zakázek předkládá Zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Kunžak – vrt HV 3“ výhodnost 
nabídek v tomto pořadí:
1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III za cenu 222.005,60 Kč 
bez DPH
2. Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81, 372 13 
České Budějovice za cenu 266.300,- Kč bez DPH.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí firem pro realizaci akce „Kunžak – vrt HV 3“, dle 
navrženého pořadí výběrovou komisí:
1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III za cenu 222.005,60 Kč 
bez DPH
2. Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81, 372 13 
České Budějovice za cenu 266.300,- Kč bez DPH
Hlasování:
Pro: 9x Brunnerová, Dobeš, Kudrna, Krafková , Král, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 1x Moučka
Zdržel se: 0x

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby pro realizaci akce „Kunžak – vrt HV 3“, byla vybrána 
firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III za cenu 222.005,60 
Kč bez DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 9x Brunnerová, Dobeš, Kudrna, Krafková , Král, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 1x Moučka
Zdržel se: 0x

K bodu 5:
Místostarostka paní Vobrová zpracovala zprávu o činnosti na pozici péče o občany za období od 
31. 10. 2016 do 30. 09. 2017, kterou zastupitelé obdrželi předem v elektronické podobě. Současná 
pracovnice za stávajících podmínek nežádá o prodloužení pracovní smlouvy. Je potřebné 
rozhodnout o zachování pracovní pozice péče o občany. 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje zachování pracovní pozice péče o občany 
Hlasování:
Pro: 5x Kudrna, Dobeš, Král, Moučka, Rozporka 
Proti: 3x Krafková, Pudil, Šamal
Zdržel se: 2x Winkler, Brunnerová

Nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu 6:
Ke dni 30. 09. 2017 byl dohodou ukončen pracovní poměr s jedním zaměstnancem údržby obce, 
jehož pracovní poměr byl sjednán do 31. 12. 2018.
O uvolněné místo projevili zájem dva uchazeči. Starosta obce uzavře s jedním z uchazečů 
pracovní smlouvu na dobu určitou tj. do 31. 12. 2018. 

K bodu 7:
Starosta seznámil zastupitele s dopisem soukromé gynekologické ambulance GYN HEALTH 
s.r.o..

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s nájemcem 
GYN HEALTH s.r.o., Holečkova 789/49 Smíchov, Praha 5, dohodou ke dni 31. 10. 2017.
Hlasování: jednohlasně     

          
K bodu 8:
Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. žádá o poskytnutí dotace na pořádání turnaje mládeže (starších 

žáků) v sálové kopané, který se koná dne 9.12.2017 ve výši 3 000,- Kč. Dotace bude použita na 

ceny, občerstvení hráčů a realizačních týmů.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s ve 
výši 3 000,- Kč na pořádání turnaje mládeže (starších žáků) v sálové kopané, který se koná dne 
9.12.2017 ve výši 3 000,- Kč. Dotace bude použita na ceny, občerstvení hráčů a realizačních týmů
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 turnaje mládeže 
(mladších žáků) v sálové kopané, který se koná dne 16.12.2017 ve výši 3 000,- Kč. Dotace bude 

použita na ceny, občerstvení hráčů a realizačních týmů.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s ve 
výši 3 000,- Kč na pořádání turnaje mládeže (mladších žáků) v sálové kopané, který se koná dne 
16.12.2017 ve výši 3 000,- Kč. Dotace bude použita na ceny, občerstvení hráčů a realizačních 
týmů a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 
28.01.2016.

K bodu 9:
Podle usnesení č. 33. ze zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 22.08.2017 měl být připraven 
nový návrh směny pozemků fyzické osoby p.č.2510/2, p.č.2509, 2454,2455,2456 a 2457 v k.ú.
Kunžak  za obecní pozemky p.č.2481,2482,2521,2530,2531 a p.č.2532  v k.ú. Valtínov. Po 
předchozích šetřeních, kdy byly některé pozemky požadované zájemcem o směnu pozemků 
vyřazeny jako neprodejné z důvodu veřejného zájmu nebo byly součástí cest, došlo k nepoměru 
cen nabízených a požadovaných pozemků a nebylo shledáno pro obec výhodné tyto pozemky 
směňovat. Kontrolní výbor proto nedoporučuje směnu těchto pozemků.

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje směnu pozemků fyzické osoby p.č. 2510/2, p.č. 2509, 
2454, 2455, 2456 a 2457 v k.ú. Kunžak za obecní pozemky číslo 2481, 2482, 2521, 2530, 2531 a 
p.č.2532 v k.ú. Valtínov Po předchozích šetřeních, kdy byly některé pozemky požadované 
zájemcem o směnu pozemků vyřazeny jako neprodejné z důvodu veřejného zájmu nebo byly 
součástí cest, došlo k nepoměru cen nabízených a požadovaných pozemků a není pro obec 
výhodné tyto pozemky směňovat.
Hlasování: 
Pro: 9x Brunnerová, Dobeš, Krafková , Král, Moučka, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Kudrna

K bodu 10:
Obec Kunžak  na úřední desce zveřejnila záměr prodeje  pozemku 3796 vodní pl. zamokř. pl. o 
výměře 6222  m2  v obci a k.ú. Kunžak včetně porostů. K tomuto záměru Obec Kunžak obdržela 2  
nabídky.  Komise pro otevírání a posuzování došlých cenových nabídek rozhodla vyřadit 
z otevírání a posuzování  nabídku Les Milevsko,IČ 28072740,Nádražní 837, Milevsko, protože 
obálka s nabídkou nebyla  zapečetěna. Komise doporučuje Zastupitelstvu obce Kunžak přijmout 
nabídku, která splnila podmínky záměru a doporučuje uzavřít kupní smlouvu s Ladou Mácovou, 
nar.18.03.1971, Kosmonautů 22/V, Jindřichův Hradec, Milanem Hřebeckým, nar. 20.02.1972, 
Střížovice čp. 35, Romanou Pocarovou, nar. 17.10.1969, Vlčice 43, Romanem Hřebeckým, nar. 
21.04.1984, Ulička 4,Brno a manžely Miluší Hřebeckou, nar. 24.1.1952 a Milanem Hřebeckým, 
nar. 18.10.1950, oba bytem Vlčice 44, za nabídnutou kupní cenu  60 005,-Kč celkem.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje vyřazení nabídky Les Milevsko, IČ 28072740, Nádražní 
837, Milevsko, na koupi pozemku 3796 vodní pl. zamokř. pl. o výměře 6222  m2  v obci a 
k.ú.Kunžak včetně porostů, protože obálka s nabídkou nebyla  zapečetěna.
Hlasování: 
Pro: 9x Brunnerová, Dobeš, Krafková , Král, Moučka, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Kudrna

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu na prodej 
parcely číslo 3796 vod.pl.zamokř. plocha o výměře 6222 m2  včetně porostů v obci a k.ú. Kunžak 
za nabídnutou kupní cenu  60 005,-Kč celkem do podílového spoluvlastnictví Ladě Mácové, nar.
18.03.1971, Kosmonautů 22/V, Jindřichův Hradec, (spoluvlastnický podíl 1/5), Milanu 
Hřebeckému, nar. 20.02.1972, Střížovice čp. 35,(spoluvlastnický podíl  1/5), Romaně Pocarové, 
nar. 17.10.1969, Vlčice 43, (spoluvlastnický podíl  1/5),  Romanu Hřebeckému, nar. 21.04.1984, 
Ulička 4,Brno,(spoluvlastnický podíl 1/5  a manželům Miluši Hřebecké, nar. 24.1.1952 a Milanu 
Hřebeckému, nar. 18.10.1950, oba bytem Vlčice 44, (do společného jmění manželů 
spoluvlastnický podíl  1/5). Obec Kunžak uzavře kupní smlouvu  do 30 dní od schválení prodeje 
Zastupitelstvem obce Kunžak. Kupující uhradí nejpozději do 14 dní od podpisu kupní smlouvy 
kupní cenu a  částku 1017,-Kč za vypracování znaleckého posudku pro ocenění pozemku na účet 
č. 600 379 309/0800. Pokud se tak nestane, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit a ta se 
od počátku ruší. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán Obcí Kunžak do 5 
pracovních dnů po úhradě celé kupní ceny včetně částky 1017,-Kč za vypracování znaleckého 
posudku pro ocenění pozemku. Kolek na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí 
strana kupující.                           
Hlasování: 
Pro: 9x Brunnerová, Dobeš, Krafková , Král, Moučka, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Kudrna

K bodu 11:
Kontrolní výbor   na místě samém zjistil rozsah možného prodeje obecních pozemků p.č. 759/11 a 
části parcely číslo 1272/1 v k.ú. Mosty pod stavbou. Kontrolní výbor doporučuje prodat části 
pozemku p.č. 759/11 a části pozemku p.č. 1272/1 pod stavbou navazující na stavební parcelu č. 
159 v k.ú. Mosty.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrické 
oddělení částí obecních pozemků p.č. 759/11 a části p.č. 1272/1 v k.ú. Mosty pod stavbou 
navazující na stavební parcelu č. 159  a aby po předložení geometrického plánu nechala Obec 
Kunžak vyhotovit znalecký posudek na prodej  oddělených částí obecních parcel v obci 
Kunžak,k.ú. Mosty  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 12:
Kontrolní výbor na místě samém zjistil  možnost prodeje obecního pozemku p.č. 759/13 
s ohledem na místní komunikaci a přístup k sousedícímu pozemku a doporučuje prodat menší 
rozsah pozemku, tj. část pozemku od sloupu el.vedení k plotovému sloupku z důvodu zachování 
odstupu 2 metry od místní komunikace. Zbytek pozemku směrem k místní komunikaci a část před 
vjezdem na parkoviště na pozemku p.č. 759/12 doporučuje neprodávat z důvodu zajištění zimní 
údržby.
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby si žadatelé na vlastní náklady zajistili geometrické 
oddělení části  pozemku p.č. 759/13 v k.ú. Mosty, a to od sloupu el.vedení k plotovému sloupku 
z důvodu zachování odstupu 2 metry od místní komunikace   a aby po předložení geometrického 
plánu nechala Obec Kunžak vyhotovit znalecký posudek na prodej  oddělené části obecní parcely 
v obci Kunžak, k.ú. Mosty  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 základě místního šetření o možnosti prodeje části pozemku p.č. 24/8 o výměře 
cca 4 m2  v k.ú.Mosty nebo zřízení věcného břemene na umístění domovní ČOV  nedoporučuje 
umístit domovní ČOV na pozemek p.č. 24/8 v k.ú.Mosty, protože by došlo ke znemožnění pohybu 
techniky okolo obecního rybníka

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje, aby byla na pozemek p.č. 24/8 v k.ú. Mosty umístěna 
domovní ČOV , protože by došlo ke znemožnění pohybu techniky okolo obecního rybníka.
Hlasování: jednohlasně 

K bodu 14:    
Obec Kunžak obdržela žádost o sjednání nové pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 2521v k.ú. 
Valtínov.

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru propachtování pozemku p.č. 2521 
trvalý travní porost v k.ú. Valtínov o výměře 5033 m2. Způsob využití: provozování zemědělské 
činnosti.  
Hlasování: jednohlasně

K bodu 15:
Obec zveřejnila od 31. 08. 2017 do 23. 10. 2017 na úřední desce záměr pronajmout nebytové 
prostory v domě čp. 60 v Mostech. Během zveřejnění záměru neobdržela Obec Kunžak žádnou 
nabídku. 

K bodu 16:
Obec Kunžak spravuje hřbitov ve Valtínově. Vlastníkem pozemku i stavby je Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci. Po jednání s vlastníkem hřbitova došlo 
k dohodě o způsobu majetkoprávního vypořádání (uzavření kupní smlouvy).

K bodu 17:
Rádio Česká Kanada oslovilo obec s nabídkou mediální spolupráce. Obci byly nabídnuty dvě 
varianty propagace.
Reklamní kampaň   I. balíček  za cenu  35.000,-  Kč bez DPH. 
Reklamní kampaň  II. balíček  za cenu 19. 500,-  Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje uzavření mediální spolupráce s rádiem Česká Kanada.
Hlasování: jednohlasně 
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K bodu 18: Různé
a) V současné době probíhá konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
     Mateřské školy Kunžak
b) Silnice III/02316 –  stavební práce probíhají dle harmonogramu

K bodu 19: dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
Mgr. Eva Krafková – Vánoční koncert 21. 12. 2017
                                    Uzávěrka Kunžackého zpravodaje 01. 12. 2017

Usnesení č. 35
                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 10. 2017

Zastupitelstvo obce Kunžak

S c h v a l u j e :
 rozpočtové opatření vlastní č. 27/2017. Rozpočtové opatření č. 27/2017 je nedílnou 

součástí tohoto zápisu
 způsob hlasování (blok navrhovaných akcí) o zařazení investičních akcí do návrhu 

rozpočtu dle předloženého návrhu plánu starostou obce. Návrh plánu investičních akcí na 
rok 2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu

 zařazení investičních akcí do návrhu rozpočtu dle předloženého plánu v celkové výši          
39. 094 000,- Kč

 pořadí firem pro realizaci akce „Kunžak – vrt HV 3“, dle navrženého pořadí výběrovou 
komisí:
1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III za cenu 
222.005,60 Kč bez DPH
2. Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81, 372 
13 České Budějovice za cenu 266.300,- Kč bez DPH

 aby pro realizaci akce „Kunžak – vrt HV 3“, byla vybrána firma Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III za cenu 222.005,60 Kč bez DPH, dle podané 
cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo

 schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s nájemcem GYN HEALTH 
s.r.o., Holečkova 789/49 Smíchov, Praha 5, dohodou ke dni 31. 10. 2017

 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s ve výši 3 000,- Kč na pořádání 
turnaje mládeže (starších žáků) v sálové kopané, který se koná dne 9.12.2017 ve výši 3 
000,- Kč. Dotace bude použita na ceny, občerstvení hráčů a realizačních týmů 

 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s ve výši 3 000,- Kč na pořádání 
turnaje mládeže (mladších žáků) v sálové kopané, který se koná dne 16.12.2017 ve výši 3 
000,- Kč. Dotace bude použita na ceny, občerstvení hráčů a realizačních týmů 

 vyřazení nabídky Les Milevsko, IČ 28072740, Nádražní 837, Milevsko, na koupi pozemku 
3796 vodní pl. zamokř. pl. o výměře 6222  m2  v obci a k.ú. Kunžak včetně porostů, 
protože obálka s nabídkou nebyla zapečetěna

 aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu na prodej parcely číslo 3796 vod.pl.zamokř. 
plocha o výměře 6222 m2  včetně porostů v obci a k.ú. Kunžak za nabídnutou kupní cenu  
60 005,-Kč celkem do podílového spoluvlastnictví Ladě Mácové, nar. 18.03.1971, 
Kosmonautů 22/V, Jindřichův Hradec, (spoluvlastnický podíl 1/5), Milanu Hřebeckému, 
nar. 20.02.1972, Střížovice čp. 35,(spoluvlastnický podíl  1/5), Romaně Pocarové, nar. 
17.10.1969, Vlčice 43, (spoluvlastnický podíl  1/5),  Romanu Hřebeckému, nar. 
21.04.1984, Ulička 4,Brno,(spoluvlastnický podíl 1/5  a manželům Miluši Hřebecké, nar. 
24.1.1952 a Milanu Hřebeckému, nar. 18.10.1950, oba bytem Vlčice 44, (do společného 
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jmění manželů spoluvlastnický podíl  1/5). Obec Kunžak uzavře kupní smlouvu  do 30 dní 
od schválení prodeje Zastupitelstvem obce Kunžak. Kupující uhradí nejpozději do 14 dní 
od podpisu kupní smlouvy kupní cenu a  částku 1017,-Kč za vypracování znaleckého 
posudku pro ocenění pozemku na účet č. 600 379 309/0800. Pokud se tak nestane, má 
prodávající právo od této smlouvy odstoupit a ta se od počátku ruší. Návrh na vklad do 
katastru nemovitostí bude podán Obcí Kunžak do 5 pracovních dnů po úhradě celé kupní 
ceny včetně částky 1017,-Kč za vypracování znaleckého posudku pro ocenění pozemku. 
Kolek na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí strana kupující                           

 aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrické oddělení částí obecních pozemků p.č. 
759/11 a části p.č. 1272/1 v k.ú. Mosty pod stavbou navazující na stavební parcelu č. 159  
a aby po předložení geometrického plánu nechala Obec Kunžak vyhotovit znalecký 
posudek na prodej  oddělených částí obecních parcel v obci Kunžak, k.ú. Mosty  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

 aby si žadatelé na vlastní náklady zajistili geometrické oddělení části  pozemku p.č. 759/13 
v k.ú. Mosty, a to od sloupu el.vedení k plotovému sloupku z důvodu zachování odstupu 2 
metry od místní komunikace   a aby po předložení geometrického plánu nechala Obec 
Kunžak vyhotovit znalecký posudek na prodej  oddělené části obecní parcely v obci 
Kunžak, k.ú. Mosty  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

N e s c h v a l u j e : 
 směnu pozemků fyzické osoby p.č. 2510/2, p.č. 2509, 2454, 2455, 2456 a 2457 v k.ú. 

Kunžak za obecní pozemky číslo 2481, 2482, 2521, 2530, 2531 a p.č.2532 v k.ú. Valtínov 
Po předchozích šetřeních, kdy byly některé pozemky požadované zájemcem o směnu 
pozemků vyřazeny jako neprodejné z důvodu veřejného zájmu nebo byly součástí cest, 
došlo k nepoměru cen nabízených a požadovaných pozemků a není pro obec výhodné tyto 
pozemky směňovat

 aby byla na pozemek p.č. 24/8 v k.ú. Mosty umístěna domovní ČOV , protože by došlo ke 
znemožnění pohybu techniky okolo obecního rybníka

 uzavření mediální spolupráce s rádiem Česká Kanada

P o v ě ř u j e :
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016

s Tělovýchovnou jednotou Kunžak, z.s. na  pořádání turnaje mládeže (starších žáků) 
v sálové kopané

 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
s Tělovýchovnou jednotou Kunžak, z.s. na  pořádání turnaje mládeže (mladších žáků) v 
sálové kopané
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S o u h l a s í :
 se zveřejněním záměru propachtování pozemku p.č. 2521 trvalý travní porost v k.ú. 

Valtínov o výměře 5033 m2. Způsob využití: provozování zemědělské činnosti.  

Schůze skončila v 19.30 hodin  
Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

                            
                                                 
                                                                                      

                  Petr Král                                                                          Ing. Petr Moučka                                       

               Ověřeno dne:                                                                              Ověřeno dne:

                                                         Ing. Vladimír Šamal
                                                                 starosta obce

                                                                   Ověřeno dne:




