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Zápis č. 9
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 05. 2019 v 17.oo hodin

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Iboš Pavel, Mgr. Dobeš Jan, Král Petr, Mrkva Ondřej, Ing. Plucar Karel,Rozporka 
Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Ing. Štefl Jaroslav, Waszniowski Martin, Ing. Winkler Karel, 
Zátopek Vladimír

Omluven: Ing. Plucar Karel – pozdější příchod
Přizvána: Danielová Jana
Veřejnost: viz. prezenční listina

Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bylo zahájeno v 17. 00 hodin starostou obce Kunžak        
Ing. Vladimírem Šamalem 
Deváté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Informace 
podle § 93 ods.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kunžak zveřejněna 
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 05. 2019 do 23. 05. 2019. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 
přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné  (§ 92 odst. 3 zákona o obcích)

Návrh na ověřovatele zápisu: Pavel Iboš, Vladimír Zátopek
Zapisovatelka: Šteflová Eva    
Výsledek hlasování: 
Pro: 10x jednohlasně 

Program: 
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu 

2. Žádost o prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13,  
275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

3. Záměr „V433/833 – zdvojení vedení“
4. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2018
5. Účetní závěrka obce Kunžak za rok 2018
6. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla pro zvýšení kapacity 

a intenzifikace ČOV Kunžak
7. Žádost o odkoupení části pozemku číslo 759/11 a části pozemku číslo 802/6 

v k.ú.Mosty
8. Žádost o odkoupení pozemku p.č. zast.pl.334 v k.ú. Kunžak s domem čp.267
9. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 90/4 v k.ú. Kunžak
10. Žádost o prodej částí pozemku p.č. 33/16 a 32/2 v k.ú. Valtínov
11. Žádosti o dotace – Sbor dobrovolných hasičů Mosty
12. Žádost o dotaci – Český svaz žen, z.s. Kunžak
13. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
14. Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019
15. Výběr dodavatele na akci „Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené“
16. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy obecního úřadu – kotelna“
17. Kalkulace cen vodného
18. Letní koncert – vstupné
19. Rozpočtová opatření   
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20. Různé
a) informace o konečném vyúčtování odpadů za rok 2018

21. Diskuse

Místostarosta navrhuje nově zařadit bod H 20 Opravy komunikací a ostatní body posunout.

V 17.10 hodin příchod Ing. Plucar.

Program po změnách:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu 

2. Žádost o prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13,  
275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

3. Záměr „V433/833 – zdvojení vedení“
4. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2018
5. Účetní závěrka obce Kunžak za rok 2018
6. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla pro zvýšení kapacity 

a intenzifikace ČOV Kunžak
7. Žádost o odkoupení části pozemku číslo 759/11 a části pozemku číslo 802/6 

v k.ú.Mosty
8. Žádost o odkoupení pozemku p.č. zast.pl.334 v k.ú. Kunžak s domem čp.267
9. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 90/4 v k.ú. Kunžak
10. Žádost o prodej částí pozemku p.č. 33/16 a 32/2 v k.ú. Valtínov
11. Žádosti o dotace – Sbor dobrovolných hasičů Mosty
12. Žádost o dotaci – Český svaz žen, z.s. Kunžak
13. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
14. Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019
15. Výběr dodavatele na akci „Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené“
16. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy obecního úřadu – kotelna“
17. Kalkulace cen vodného
18. Letní koncert – vstupné
19. Rozpočtová opatření   
20. Opravy komunikací 
21. Různé

a) informace o konečném vyúčtování odpadů za rok 2018
22. Diskuse

Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně

K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti a vyzval žadatele k podání vysvětlení. Do diskuse 
se přihlásil pan Tomáš Švec, slečna Alena Jirků a slečna Barbora Šárová. 
Pan Švec přednesl požadavky a návrhy vlastníků stavebních parcel číslo 274/13, 275, 274/15 
v k.ú. Kunžak. Požadavky a návrhy byly v tištěné podobě předány a jsou nedílnou součástí tohoto 
zápisu. 
Starosta přečetl návrh smlouvy „Smlouva o výstavbě prodloužení vodovodního a kanalizačního 
splaškového a dešťového řadu a smlouva o smlouvě budoucí kupní“

Slečna Alena Jirků reagovala tím, že na příslušných úřadech jí bylo sděleno, že prodloužení řadů
dle projektu uvedeném ve stavebním povolení není nutné pokud na tom obec nebude trvat. 
Majitelé stavebních parcel číslo 274/13, 275, 274/15 v k.ú. Kunžak nechtějí financovat dešťovou 
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kanalizaci a odmítají se podílet na navrženém spolufinancování přesahů vodovodního a 
kanalizačního splaškového a dešťového řadu.

Slečna Barbora Šárová se debaty nezúčastnila.

Toto jednání bude pokračovat na schůzce vlastníků stavebních parcel číslo 274/13, 275, 274/15, 
274/14 v k.ú. Kunžak s představiteli obce v 22. týdnu.

Bez usnesení.

Po projednání tohoto bodu opustila přítomná veřejnost zasedací místnost.
K bodu 3:
Ministerstvo životního prostření žádá Obec Kunžak jako dotčený územní samosprávný celek o 
vyjádření k záměru „V433/833 – zdvojení vedení“. Zastupitelé obdrželi podklady k jednání 
předem v elektronické podobě.

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s návrhem záměru „V433/833 zdvojení vedení“ za 
podmínky, že sloupy elektrického vedení budou posunuty tak, aby krajní vodič byl v minimální 
vzdálenosti 100 m od nemovitostí v k.ú. Valtínov a Mosty. 
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 4:
Zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou na jednání zastupitelstva k prostudování návrh 
Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2018 v elektronické podobě.
Návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 byl na úřední desce obce a internetových stránkách zveřejněn od 02. 05. 
2019 do 23. 05. 2019 (včetně). Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak doručeny 
připomínky od občanů týkající se Závěrečného účtu. 
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o:
- plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování obce Kunžak (podrobné členění podle  
  rozpočtové skladby je přílohou závěrečného účtu), 
- hospodaření s majetkem, přehled majetku obce
- stavech zásob, pohledávek, dlouhodobých závazků, krátkodobých závazků, podrozvahových  
  účtů
- pohybu finančních prostředků na účtech obce
- vypořádání dotací a příspěvků přijatých i poskytnutých
- hospodaření obce dle nákladů a výnosů
- hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí  
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci ekonomického odboru krajského úřadu Jihočeského 
kraje, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí jako dílčí 
ve dnech 12. 09. – 13. 09. 2018 a jako konečné dne 15. 04. 2019 ve smyslu ustanovení § 42 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo zahájeno dne 23. 07. 
2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které 
byly již napraveny.     
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Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku   1,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,92 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,31 %
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 18 694 538,92 Kč
Návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 byl 
projednán na jednání Finančního výboru dne 22. 05. 2019.
Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak uzavřít projednání Závěrečného účtu obce 
Kunžak za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením obce Kunžak, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo projednalo návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2018 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2018, a to 
bez výhrad. Textová část Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2018 je nedílnou součástí zápisu. 
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 5:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi spolu s pozvánkou k prostudování výkazy 
schvalované účetní závěrky obce Kunžak k 31. 12. 2018 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha 
účetní závěrky, dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, Zprávu o 
výsledcích finančních kontrol a Inventarizační zprávu, vše v elektronické podobě.  

             (výpis dat z výkazů účetní závěrky)

Rozvaha v Kč
Brutto Korekce *) Netto

Aktiva celkem          279 223 202,46       69 767 010,46       209 456 192,--

Pasiva celkem           209 456 192,--

*) Korekce – odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky k pohledávkám

Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady celkem           21 404 072,77

Výnosy celkem           33 800 967,39

Výsledek hospodaření běžného účetního období zisk 12 396 894,62 Kč

Příloha účetní závěrky
V příloze jsou vysvětleny a doplněny informace obsažené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty 
(použité účetní metody, uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty), dále 
mimo jiné
- informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů v Kč 
- transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Kč



5

- celková výměra lesních pozemků s lesním porostem, výše ocenění dle zákona v Kč
- rozpis druhů staveb dle účelu v zůstatkové ceně v Kč
- rozpis druhů pozemků v Kč

Další podklady pro schvalování účetní závěrky
Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Zpráva o výsledcích finančních kontrol byla obcí Kunžak za rok 2018 zpracována ve zkráceném 
rozsahu. Zprávu tvoří textová část a tabulky. Textová část obsahuje zhodnocení výsledků řídících 
kontrol za obec i za zřízené příspěvkové organizace, činnost kontrolního a finančního výboru, 
hodnocení obce v rámci přezkumu hospodaření, zhodnocení provedených kontrol poskytnutých 
příspěvků z rozpočtu obce neziskovým organizacím. Dále textová část obsahuje podrobný 
komentář k příloze č. 1, část II., tabulka č. 2 – oznámení orgánům činným v trestním řízení na 
podezření spáchání trestného činu (nebyla žádná zjištění tohoto typu – nebylo v tabulce vyplněno) 
a textový komentář k údajům v příloze č. 2 – zdůvodnění proč došlo k porušení rozpočtové kázně 
či k uložení pokuty, který orgán uložil (nebyla žádná zjištění tohoto typu – nebylo v tabulce 
vyplněno). 
Textová část i vyplněné tabulky byly do stanoveného termínu úspěšně vloženy do modulu 
Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci ekonomického odboru krajského úřadu Jihočeského 
kraje, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí jako dílčí 
ve dnech 12. 09. – 13. 09. 2018 a jako konečné dne 15. 04. 2019 ve smyslu ustanovení  § 42 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo zahájeno dne 23. 07. 
2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které 
byly již napraveny.                          
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku   1,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,92 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,31 %
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 18 694 538,92 Kč

Inventarizační zpráva 
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
ČÚS č. 701-710 a vyhláškou č. 270/2010 Sb. a podle směrnice pro provedení 
inventarizace a plánu inventur sestaveného podle ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 270/2010 Sb. provedly inventarizační komise zřízené starostou Obce Kunžak pro 
rok 2018 ke dni 31. 12. 2018 inventarizaci majetku Obce Kunžak. Inventarizační komise provedly 
porovnání skutečného stavu majetku s inventurními soupisy a účetním stavem a vypracovaly ze 
všech středisek inventarizační zápisy. V závěru zprávy
Ústřední inventarizační komise konstatovala, že inventarizace Obce Kunžak 
ke dni 31. 12. 2018 byla provedena, proběhla bez závad, inventarizační rozdíly 
nebyly zjištěny.
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Podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak za rok 2018 byly
projednány na jednání Finančního výboru dne 22. 05. 2019.
Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak schválit účetní závěrku obce Kunžak za rok 
2018 s výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisk ve výši 12 396 894,62 Kč. 

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak za 
rok 2018.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje účetní závěrku obce Kunžak za rok 2018 s výsledkem 
hospodaření běžného účetního období – zisk ve výši 12 396 894,62 Kč. 
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 6:
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele 
a provádění díla pro zvýšení kapacity a intenzifikaci ČOV Kunžak“ firmy:

1. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
2. PROVOD – inženýrská činnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
3. Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, P.O.BOX 2, 303 02 Plzeň

4. AQUA PROCON s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Projektová dokumentace pro výběr 
zhotovitele a provádění díla pro zvýšení kapacity a intenzifikaci ČOV Kunžak“ navrhuje starosta 
komisi ve složení:

Ing. Winkler Karel Náhradníci:
Mrkva Ondřej             Ing. Vladimír Šamal
Mgr. Dobeš Jan Petr Král

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na 
akci „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla pro zvýšení kapacity a 
intenzifikaci ČOV Kunžak“
1. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
2. PROVOD – inženýrská činnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
3. Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, P.O.BOX 2, 303 02 Plzeň

4. AQUA PROCON s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha

a jmenuje na akci „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla pro zvýšení 
kapacity a intenzifikaci ČOV Kunžak“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek v tomto složení:
Ing. Winkler Karel Náhradníci:
Mrkva Ondřej             Ing. Vladimír Šamal
Mgr. Dobeš Jan Petr Král
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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Zadání výběrového řízení může být zveřejněno na úřední desce Obce Kunžak. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění výběrového řízení na akci „Projektová 
dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla pro zvýšení kapacity a intenzifikaci ČOV 

Kunžak“  i na úřední desce Obce Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: 7x  
Proti: 2x Dobeš, Šamal
Zdržel se: 2x Mrkva, Zátopek

K bodu 7:
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost  prodeje části  obecního pozemku číslo 759/11 
a části pozemku číslo  802/6  v k.ú. Mosty s ohledem na  územní plán a doporučuje prodat část 
pozemku p.č. 759/11 dle zákresu a doporučuje prodat pouze nezalesněnou část pozemku p.č.802/6 
v k.ú.Mosty

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby si žadatelé na vlastní náklady zajistili vyhotovení 
geometrického plánu na oddělení oplocené části pozemku p.č. 759/11 a nezalesněné části 
pozemku číslo  802/6  v k.ú. Mosty. Zaměřování musí probíhat za přítomnosti zástupce Obce 
Kunžak a Obec musí být nejméně týden předem vyrozuměna o termínu zaměření. Po předložení 
geometrického oddělovacího plánu Obec Kunžak objedná vyhotovení znaleckého posudku 
k prodeji pozemků a bude v řízení pokračovat.    
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 8:
Kontrolní výbor  na místě samém posoudil možnost prodeje nebo dalšího využití pozemku parcela 
číslo zast.pl.334 o výměře 603 m2 v k.ú.Kunžak s domem čp.267.

Kontrolní výbor navrhuje tuto nemovitost prodat a jako podmínku prodeje doporučuje vytvoření 
určitého počtu parkovacích míst.

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se záměrem prodeje  pozemku parcela číslo zast.pl.334 o 
výměře 603 m2 v k.ú. Kunžak s domem čp. 267. Obec Kunžak zajistí znalecký posudek k záměru 
prodeje pozemku parcela číslo zast.pl. 334 o výměře 603 m2 v k.ú. Kunžak s domem čp. 267.     
Po předložení znaleckého posudku bude Zastupitelstvo obce Kunžak v řízení pokračovat.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 9:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení  pozemku  číslo 90/4 v obci a k.ú. Kunžak.

Navrhuje se zjistit na místě samém možnost prodeje pozemku číslo 90/4  v obci a k.ú. Kunžak   
s ohledem na  územní plán.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  
prodeje obecního pozemku číslo 90/4  v obci a k.ú. Kunžak s ohledem na  územní plán.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení  části pozemku  číslo 33/16 a části pozemku 32/2  
v k.ú.Valtínov na uskladnění palivového dřeva. V případě, že nebude možný prodej, žadatel žádá 
o pronájem.

Navrhuje se zjistit na místě samém možnost  prodeje nebo pronájmu části  obecního pozemku 
číslo 33/16 a části pozemku 32/2  v k.ú. Valtínov  s ohledem na  územní plán.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  
prodeje nebo pronájmu části  obecního pozemku číslo 33/16 a části pozemku 32/2  v k.ú. Valtínov  
s ohledem na územní plán.
Výsledek hlasování:
Pro: 10x  
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Plucar

K bodu 11:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty žádá o poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč 

na sladkosti, občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 08. 06. 2019.  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
SDH Mosty ve výši 2 000,- Kč na sladkosti, občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 
08.06. 2019. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018.
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty žádá o poskytnutí dotace ve výši 10 000,-

Kč na dárkové pivo, poháry, dárkové balíčky, občerstvení, dár. salám na hasičskou soutěž, která se

koná 29.06.2019 v Mostech. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
SDH Mosty ve výši 10 000,-  Kč na dárkové pivo, poháry, dárkové balíčky, občerstvení, dár. 
salám na hasičskou soutěž, která se koná 29.06.2019 v Mostech. Text Smlouvy o poskytnutí 
dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 12:
Český svaz žen, z.s. Kunžak žádá o poskytnutí dotace na občerstvení pro děti, sladkosti, párky, 
limonáda, kostýmy včetně obalových materiálů – tácky, kelímky, míchátka, sáčky při pořádání 
dětského dne konaného dne  01.06.2019 ve výši 7 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu žen, z.s. Kunžak ve výši 
7 000,- Kč na občerstvení pro děti, sladkosti, párky, limonáda, kostýmy včetně obalových 
materiálů – tácky, kelímky, míchátka, sáčky při pořádání dětského dne konaného  01.06.2018. 
Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.01.2018.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 13:
Linka bezpečí, z.s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 7 500,- Kč v roce 2019 na 
provozní náklady Linky bezpečí, celostátní krizové linky pro děti a mladé lidi. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje individuální dotaci Lince bezpečí, z.s., na provozní náklady 
Linky bezpečí, celostátní krizové linky pro děti a mladé lidi ve výši 3 000,- Kč.
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 

K bodu 14:  
Podmínky pro prodej dřeva:

 Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
 Přejímka i odvoz dřeva za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
 Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
 Ceny budou uvedeny bez DPH

V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“
firmy:
- B a P Batista s.r.o., Stará 80, 378 33 Nová Bystřice
- 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

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“ 
starosta navrhuje komisi ve složení:

- Rozporka Luboš Náhradníci: 
- Martin Waszniowski Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel Král Petr

Termín zasedání komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek bude dne 
24.06.2019 v 16:00 hod.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva III. 
čtvrtletí 2019“ :

 Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
 Přejímka i odvoz dřeva za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
 Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
 Ceny budou uvedeny bez DPH

a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“
- B a P Batista s.r.o., Stará 80, 378 33 Nová Bystřice
- 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
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a jmenuje na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 
hodnocení nabídek v tomto složení:
- Rozporka Luboš Náhradníci: 
- Martin Waszniowski Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel Král Petr
Výsledek hlasování:
Pro: 9x  
Proti: 0x 
Zdržel se: 2x Rozporka, Iboš

K bodu 15:
Dne 20.05.2019 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené“ ve složení - Mgr. Dobeš Jan – předseda losem, Iboš 
Pavel, Zátopek Vladimír
Obeslány byly tyto firmy:
1. Zámečnictví Budíček, Na Sadech 484, 378 56 Studená
2. MARBOTIM Hruška s.r.o., Třeboňská 436, 373 12 Borovany
3. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená

4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice

5. VHZ – Montáže s.r.o., Žižkova 419, 394 68 Žirovnice

6. Beran Jiří – stavební firma, Člunek 65, 378 61 Člunek

V termínu byly doručeny tyto nabídky:
1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. MARBOTIM v.o.s., Okružní 397, 373 12 Borovany
3. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice
4. NEZDARA – instalaterství s.r.o., Komenského 423, 378 56 Studená

Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlé nabídky 
na akci „Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené“ a předkládá výhodnost nabídek Zastupitelstvu 
obce Kunžak v tomto pořadí:

1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. MARBOTIM v.o.s., Okružní 397, 373 12 Borovany
3. NEZDARA – instalaterství s.r.o., Komenského 423, 378 56 Studená
4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akci „Výměna kotle v ZŠ + práce 

s tím spojené“: 

1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. MARBOTIM v.o.s., Okružní 397, 373 12 Borovany
3. NEZDARA – instalaterství s.r.o., Komenského 423, 378 56 Studená
4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 

https://rejstrik.penize.cz/07744862-marbotim-hruska-s-r-o
https://rejstrik.penize.cz/07744862-marbotim-hruska-s-r-o
https://rejstrik.penize.cz/07744862-marbotim-hruska-s-r-o
https://rejstrik.penize.cz/07744862-marbotim-hruska-s-r-o
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené“
byla vybrána firma VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČO: 652 780 62, provozovna 
Žižkova 419, 394 68 Žirovnice za nabídnutou cenu 387 880, 40 bez DPH, dle podané cenové 
nabídky.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 16:
Dne 20.05.2019 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Stavební úpravy obecního úřadu - kotelna“ 
ve složení - Mgr. Dobeš Jan, Iboš Pavel, Zátopek Vladimír – předseda losem
Obeslány byly tyto firmy:

1. Kostka JH s.r.o., Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

2. Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

3. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená

4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice

5. VHZ – Montáže s.r.o., Žižkova 419, 394 68 Žirovnice

6. Beran Jiří – stavební firma, Člunek 65, 378 61 Člunek

V termínu byly doručeny tyto nabídky:
1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice
3. KOSTKA JH s.r.o., Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
4. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená

Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlé nabídky 
na akci „Stavební úpravy obecního úřadu - kotelna“ a předkládá výhodnost nabídek Zastupitelstvu 
obce Kunžak v tomto pořadí:
1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. KOSTKA JH s.r.o., Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
3. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená
4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akci „Stavební úpravy obecního 
úřadu - kotelna“: 
1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. KOSTKA JH s.r.o., Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
3. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená
4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice
Výsledek hlasování:
Pro: 10x  
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Plucar
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Stavební úpravy obecního úřadu - kotelna“ 
byla vybrána firma VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČO: 652 78 062, provozovna 
Žižkova 419, 394 68 Žirovnice  za nabídnutou cenu 795 724,50 bez DPH, dle podané cenové 
nabídky.
Výsledek hlasování:
Pro: 10x  
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Plucar

K bodu 17:
Zastupitelé obdrželi předem v el. podobě vyjádření oddělení právních služeb společnosti 
ČEVAK a.s., týkajících se možností omezení dodávky vody.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu zjištěním dalších informací k účtování cen vodného.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 18:
V neděli dne 21. července 2019 se v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku uskuteční letní koncert 
Václava Hudečka a hostů. Je potřebné stanovit cenu vstupného. Dle žádosti o povolení koncertu 
by měl být výtěžek ze vstupného použit na zaplacení pronájmu kostela.

Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu vstupného letního koncertu pořádaného v neděli dne 
21. července 2019 v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku ve výši 100,-Kč. Vstupné bude použito na 
zaplacení pronájmu kostela.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 19:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 9/2019.
Jedná se o zvýšení výdajů (poskytnutí individuálních dotací pro ČSŽ Kunžak, SDH Mosty, Linku 
bezpečí ) – zvýšení rozpočtu výdajů o 20 000,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 20 000,- Kč
(bude kryto použitím části zůstatku z minulých let).

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 9/2019. Rozpočtové opatření 
č. 9/2019 je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 20:
Kontrolní výbor dne 07.05.2019 provedl místní šetření na účelových komunikacích ve Valtínově

 ke studni

 ke hřbitovu

Kontrolní výbor doporučuje provést opravu těchto komunikací.

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na obnovu 
dvou účelových komunikací ve Valtínově - ke studni a ke hřbitovu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně



13

K bodu 21 Různé:
a) místostarosta informoval o konečném vyúčtování odpadů za rok 2018

K bodu 22: Diskuse
Ing. Winkler – TJ Kunžak byla poskytnuta dotace na projekt „Oprava střechy č.p. 394 – hřiště    
TJ Kunžak“
Mrkva – navrhl ocenit sportovní úspěch Veroniky Brtníkové finančním darem 

Usnesení č. 9
                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 05. 2019

Zastupitelstvo obce Kunžak

S c h v a l u j e:
 účetní závěrku obce Kunžak za rok 2018 s výsledkem hospodaření běžného účetního 

období – zisk ve výši 12 396 894,62 Kč
 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Projektová dokumentace 

pro výběr zhotovitele a provádění díla pro zvýšení kapacity a intenzifikaci ČOV Kunžak“.    
1. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
2. PROVOD – inženýrská činnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
3. Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, P.O.BOX 2, 303 02 Plzeň

4. AQUA PROCON s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha

 zveřejnění výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a 

provádění díla pro zvýšení kapacity a intenzifikaci ČOV Kunžak“ i na úřední desce Obce 

Kunžak

 poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty ve výši 2 000,-
Kč na sladkosti, občerstvení při pořádání dětského dne, který se koná 08.06. 2019. Text 
Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018

 poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Mosty ve výši 10 000,-  
Kč na dárkové pivo, poháry, dárkové balíčky, občerstvení, dár. salám na hasičskou soutěž, 
která se koná 29.06.2019 v Mostech. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen 
usnesením č. 3. dne 22.11.2018

 poskytnutí dotace Českému svazu žen, z.s. Kunžak ve výši 7 000,- Kč na občerstvení pro 
děti, sladkosti, párky, limonáda, kostýmy včetně obalových materiálů – tácky, kelímky, 
míchátka, sáčky při pořádání dětského dne konaného  01.06.2018. Text Smlouvy o 
poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.01.2018

 individuální dotaci Lince bezpečí, z.s., na provozní náklady Linky bezpečí, celostátní 
krizové linky pro děti a mladé lidi ve výši 3 000,- Kč

 podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“ :
- Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
- Přejímka i odvoz dřeva za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
- Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
- Ceny budou uvedeny bez DPH
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 
2019“
- B a P Batista s.r.o., Stará 80, 378 33 Nová Bystřice
- 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
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 pořadí výběru firem na akci „Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené“: 

1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. MARBOTIM v.o.s., Okružní 397, 373 12 Borovany
3. NEZDARA – instalaterství s.r.o., Komenského 423, 378 56 Studená
4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice

 aby na akci „Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené“ byla vybrána firma VHZ –
Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČO: 652 780 62, provozovna Žižkova 419, 394 
68 Žirovnice za nabídnutou cenu 387 880, 40 bez DPH, dle podané cenové nabídky

 pořadí výběru firem na akci „Stavební úpravy obecního úřadu - kotelna“: 
1. VHZ – Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
2. KOSTKA JH s.r.o., Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
3. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená
4. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice

 aby na akci „Stavební úpravy obecního úřadu - kotelna“ byla vybrána firma VHZ –
Montáže s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČO: 652 78 062, provozovna Žižkova 419, 394 
68 Žirovnice  za nabídnutou cenu 795 724,50 bez DPH, dle podané cenové nabídky

 rozpočtové opatření vlastní č. 9/2019. Rozpočtové opatření č. 9/2019 je nedílnou součástí 
zápisu

S o u h l a s í:

 s návrhem záměru „V433/833 zdvojení vedení“ za podmínky, že sloupy elektrického 
vedení budou posunuty tak, aby krajní vodič byl v minimální vzdálenosti 100 m od 
nemovitostí v k.ú. Valtínov a Mosty

 s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2018, a to bez výhrad. Textová část 
Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 je nedílnou součástí zápisu

 aby si žadatelé na vlastní náklady zajistili vyhotovení geometrického plánu na oddělení 
oplocené části pozemku p.č. 759/11 a nezalesněné části pozemku číslo  802/6  v k.ú. 
Mosty. Zaměřování musí probíhat za přítomnosti zástupce Obce Kunžak a Obec musí být 
nejméně týden předem vyrozuměna o termínu zaměření. Po předložení geometrického 
oddělovacího plánu Obec Kunžak objedná vyhotovení znaleckého posudku k prodeji 
pozemků a bude v řízení pokračovat  

 se záměrem prodeje  pozemku parcela číslo zast.pl.334 o výměře 603 m2 v k.ú. Kunžak 
s domem čp. 267. Obec Kunžak zajistí znalecký posudek k záměru prodeje pozemku 
parcela číslo zast.pl. 334 o výměře 603 m2 v k.ú. Kunžak s domem čp. 267.  Po předložení 
znaleckého posudku bude Zastupitelstvo obce Kunžak v řízení pokračovat.

 se zadáním zpracování projektové dokumentace na obnovu dvou účelových komunikací ve 
Valtínově - ke studni a ke hřbitovu

P o v ě ř u j e:

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  prodeje obecního pozemku číslo 
90/4  v obci a k.ú. Kunžak s ohledem na  územní plán

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  prodeje nebo pronájmu části  
obecního pozemku číslo 33/16 a části pozemku 32/2  v k.ú. Valtínov  s ohledem na územní 
plán

 starostu zjištěním dalších informací k účtování cen vodného

https://rejstrik.penize.cz/07744862-marbotim-hruska-s-r-o


15

J m e n u j e:
 na akci „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla pro zvýšení 

kapacity a intenzifikaci ČOV Kunžak“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 
hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Winkler Karel Náhradníci:
Mrkva Ondřej           Ing. Vladimír Šamal
Mgr. Dobeš Jan Petr Král

 na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 
hodnocení nabídek v tomto složení:
- Rozporka Luboš             Náhradníci: 
- Martin Waszniowski             Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel             Král Petr

S t a n o v u j e:
 cenu vstupného letního koncertu pořádaného v neděli dne 21. července 2019  v kostele sv. 

Bartoloměje v Kunžaku ve výši 100,-Kč. Vstupné bude použito na zaplacení pronájmu 
kostela.

Schůze skončila v 19.00 hodin  
Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

          Pavel Iboš                                                                               Vladimír Zátopek

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                     

          Ověřeno dne:                                                                                Ověřeno dne:

                                                         Ing. Vladimír Šamal
                                                                 starosta obce

                                                                   Ověřeno dne:




