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Zápis č. 16
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 12. 12. 2019 v 17.oo hodin

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Omluven: Ing. Plucar Karel, Rozporka Luboš

Přizvána: Jana Danielová

Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Kunžak        
Ing. Vladimírem Šamalem 
Šestnácté 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 03. 12. 2019 do 12. 12. 2019. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 
přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné  (§ 92 odst. 3 zákona o obcích)

Návrh na ověřovatele zápisu: Petr Král, Ondřej Mrkva
Zapisovatelka: Eva Šteflová    

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

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2021-2022, ZŠ SNW Kunžak
3. Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na roky 2021-2022, MŠ Kunžak
4. Návrh rozpočtu obce Kunžak  na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2021-2022

5. Ceny materiálu a služeb Obce Kunžak, sazebník úhrad za poskytování služeb

6. Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

7. Obecně závazné vyhlášky

8. Návrh na pořízení změny ÚP Kunžak

9. Těžba dřeva  I. a II. čtvrtletí 2020
10. Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020

11. Žádost o dar – Metha, z.ú.

12. Žádost o dotaci – Prevent 99, z.ú.
13. Žádost o směnu části p.č. 1282 za část p.č.1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín
14. Žádost o odkoupení části p.č.4754/2 u čp. 34 v Kunžaku dle GP
15. Žádost o odkoupení části p.č. 1260/1 pod domem čp. 36 v Mostech dle GP
16. Žádost o odkoupení části p.č. 802/6 v k.ú. Mosty dle GP
17. Žádost o odkoupení části p.č. 759/11 v k.ú. Mosty dle GP

18. Napojení vrtu HV – 3 na stávající rozvod pitné vody v Kunžaku

19. Rozpočtová opatření vlastní
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20. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2020

21. Různé

22. Diskuse

Starosta navrhuje nově zařadit body H 21 Návrh na odepsání vyřazených pohledávek, H 22 
Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ Kunžak, z.s. , H 23 Silnice II/164 Kunžak –
Hradecká a ostatní body posunout.

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

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2021-2022, ZŠ SNW Kunžak
3. Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na roky 2021-2022, MŠ Kunžak
4. Návrh rozpočtu obce Kunžak  na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2021-2022

5. Ceny materiálu a služeb Obce Kunžak, sazebník úhrad za poskytování služeb

6. Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

7. Obecně závazné vyhlášky

8. Návrh na pořízení změny ÚP Kunžak

9. Těžba dřeva  I. a II. čtvrtletí 2020
10. Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020

11. Žádost o dar – Metha, z.ú.

12. Žádost o dotaci – Prevent 99, z.ú.
13. Žádost o směnu části p.č. 1282 za část p.č.1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín
14. Žádost o odkoupení části p.č.4754/2 u čp. 34 v Kunžaku dle GP
15. Žádost o odkoupení části p.č. 1260/1 pod domem čp. 36 v Mostech dle GP
16. Žádost o odkoupení části p.č. 802/6 v k.ú. Mosty dle GP
17. Žádost o odkoupení části p.č. 759/11 v k.ú. Mosty dle GP

18. Napojení vrtu HV – 3 na stávající rozvod pitné vody v Kunžaku

19. Rozpočtová opatření vlastní

20. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2020

21. Návrh na odepsání vyřazených pohledávek

22. Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ Kunžak, z.s.

23. Silnice II/164 Kunžak – Hradecká

24. Různé

25. Diskuse

Výsledek hlasování:
           Pro: jednohlasně
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K bodu 2: 
Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou příspěvkové 
organizace povinny sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Tyto dokumenty 
schvaluje zřizovatel. Návrh rozpočtu nákladů a výnosů Základní školy SNW Kunžak na rok 
2020 je zveřejněn na webových stránkách základní školy, stejně jako Návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022. Zastupitelé tyto dokumenty obdrželi před konáním 
zastupitelstva obce. K návrhům nebyly z řad zastupitelů vzneseny dotazy ani připomínky.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet nákladů a výnosů Základní školy SNW Kunžak na rok 
2020 – provozní náklady celkem ve výši 2 194 000,- Kč a provozní výnosy celkem ve výši 
2 194 000,- Kč. Dokument je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy SNW Kunžak na 
roky 2021 a 2022 v Kč:              rok 2021 rok 2022

Výnosy - provozní                       2 370 000 2 400 000                          

  - mzdové                     14 000 000           15 000 000                       

Náklady – provozní           2 370 000 2 400 000

                - mzdové         14 000 000           15 000 000

Dokument je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 3: 
Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou příspěvkové 
organizace povinny sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Tyto dokumenty 
schvaluje zřizovatel. Návrh rozpočtu nákladů a výnosů Mateřské školy Kunžak na rok 2020 je 
zveřejněn na webových stránkách mateřské školy, stejně jako Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2021 a 2022. Zastupitelé tyto dokumenty obdrželi před konáním 
zastupitelstva obce. K návrhům nebyly z řad zastupitelů vzneseny dotazy ani připomínky.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet nákladů a výnosů Mateřské školy Kunžak na rok 2020 
– provozní náklady celkem ve výši 1 340 000,- Kč a provozní výnosy celkem ve výši 
1 340 000,- Kč. Dokument je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kunžak na roky 
2021 a 2022 v Kč:              rok 2021 rok 2022

Výnosy - provozní                      1 530 000 1 540 000                          

  - mzdové                      3 949 000 4 345 000                       

Náklady – provozní          1 520 000 1 530 000

                - mzdové          3 949 000 4 345 000

Dokument je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 4:
Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2020 je zveřejněn na úřední desce a internetových 
stránkách obce od 22. 11. 2019. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak 
doručeny žádné připomínky od občanů. Zastupitelé tento dokument obdrželi před konáním 
zastupitelstva obce.
Finanční výbor dne 09. 12. 2019 projednal návrh rozpočtu na rok 2020 a předkládá jej 
zastupitelstvu k projednání beze změn.  
Celkový objem návrhu rozpočtu na rok 2020 v Kč:

Příjmy    33 621 671,-- Kč
Výdaje         73 659 868,63 Kč
Financování  40 038 197,63 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let.

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtu Obce Kunžak na rok 2020 a schvaluje   
Rozpočet obce Kunžak na rok 2020 jako schodkový v Kč:

Příjmy    33 621 671,-- Kč
Výdaje         73 659 868,63 Kč
Financování  40 038 197,63 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let.
Schválený Rozpočet obce Kunžak na rok 2020 je nedílnou součástí zápisu. Po schválení 
rozpočtu zastupitelstvem obce bude správcem rozpočtu proveden rozpis rozpočtu v členění 
podle rozpočtové skladby. Úpravy v rozepsaném rozpočtu během rozpočtového roku provádí 
správce rozpočtu, těmito úpravami se nemění závazné ukazatele schváleného nebo upraveného 
rozpočtu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7x
Proti: 1x Štefl
Zdržel se: 1x Iboš

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunžak na roky 2021-2022 je zveřejněn na 
úřední desce a internetových stránkách obce od 22. 11. 2019. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění 
nebyly obci Kunžak doručeny žádné připomínky od občanů. Zastupitelé tento dokument 
obdrželi před konáním zastupitelstva obce.
Finanční výbor dne 09. 12. 2019 projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 
2021-2022 a předkládá jej k projednání zastupitelstvu beze změn.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 v Kč:
Rok                             2021      2022    
Příjmy 33 300 000 33 300 000
Výdaje 36 760 000 27 410 000
Financování              3 460 000           -   5 890 000
Schodek roku 2021 bude kryt použitím zdrojů z minulých let.

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunžak na 
roky 2021-2022 a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2021-2022 
v Kč:
Rok                             2021      2022    
Příjmy 33 300 000 33 300 000
Výdaje 36 760 000 27 410 000
Financování              3 460 000           -   5 890 000
Schodek roku 2021 bude kryt použitím zdrojů z minulých let.
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2021-2022 je nedílnou součástí 
zápisu.
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Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 5:
Zastupitelé obdrželi předem návrh Ceníku materiálů a služeb. Zastupitelstvo Ceník materiálů a 
služeb obce Kunžak na rok 2020 projednalo. 

Starosta seznámil zastupitele s platným sazebníkem za poskytování informací dle zákona                   
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje ceny materiálů a služeb obce Kunžak na rok 2020. 
Ceník materiálů a služeb na rok 2020 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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 „Prodloužení kanalizačního a vodovodního 
řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k. ú. Kunžak “ firmy:

    1. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak
    2. 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. Pavel Míchal, Miřiovského 822, 377 01 Jindřichův Hradec 

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Prodloužení kanalizačního a 
vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k. ú. Kunžak“ navrhuje 
starosta komisi ve složení:
Ing. Karel Winkler Náhradníci:
Ondřej Mrkva Ing. Vladimír Šamal
Tomáš Švec             Petr Král
Barbora Hynková

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na 
akci „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 
274/14 v k. ú. Kunžak“.    

     1. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak
     2. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená

3. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice
4. VHZ – Montáže s.r.o., Žižkova 419, 394 68 Žirovnice
5. Pavel Míchal, Miřiovského 822, 377 01 Jindřichův Hradec
a jmenuje na akci „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 
275, 274/15, 274/14 v k. ú. Kunžak“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek v tomto složení:
Ing. Karel Winkler Náhradníci:
Ondřej Mrkva Ing. Vladimír Šamal
Tomáš Švec             Petr Král
Barbora Hynková
Výsledek hlasování:
Pro: 8x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Mrkva
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K bodu 7:
Pan Král seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, č. 3/2019 o místním poplatku 
z pobytu.

Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 

Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku 
ze psů.
Výsledek hlasování:
Pro: 8x
Proti: 1x Štefl
Zdržel se: 0x

Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku 
z pobytu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 8:
Dne 22.08.2019 byla doručena žádost o změnu v ÚP Kunžak pana Jaroslava Sedláka, 
Jindřichův Hradec, který požaduje změnu vymezení plochy rekreace – rekreace rodinná za 
účelem výstavby rekreační chaty v kat. území Kunžak na parc. č. 4498/1. 
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, ve svém stanovisku 
nedoporučuje návrh na pořízení změny územního plánu s ohledem na skutečnost, že nelze 
prokázat potřebu dalších zastavitelných ploch pro rekreaci. Doporučuje podporovat řešení, 
které směřuje k vyváženému a únosnému zatížení přírody a krajiny, koordinují ochranu 
přírodních hodnot se zájmem na rozvoji socioekonomických aktivit. Vymezením dalších lokalit 
pro rekreaci dojde k dalšímu zatěžování břehových partií rekreačně využívaných rybníků 
Komorník a Zvůle. 

Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se změnami v ÚP Kunžak pana Jaroslava Sedláka, 
Jindřichův Hradec, který požaduje změnu vymezení plochy rekreace – rekreace rodinná za 
účelem výstavby rekreační chaty v kat. území Kunžak na parc. č. 4498/1. 
Výsledek hlasování:
Pro: 3x Dobeš, Zátopek, Šamal
Proti: 1x Král
Zdržel se: 5x Štefl, Iboš, Mrkva, Waszniowski, Winkler
Usnesení nebylo přijato.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se změnami v ÚP Kunžak pana Jaroslava Sedláka, 
Jindřichův Hradec, který požaduje změnu vymezení plochy rekreace – rekreace rodinná za 
účelem výstavby rekreační chaty v kat. území Kunžak na parc. č. 4498/1. 
Výsledek hlasování:
Pro: 1x Král
Proti: 3x Dobeš, Zátopek, Šamal
Zdržel se: 5x Štefl, Iboš, Mrkva, Waszniowski, Winkler
Usnesení nebylo přijato.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odložení projednání bodu Návrh na pořízení změny ÚP 
Kunžak na lednové zasedání. Hlasování: Pro: jednohlasně

K bodu 9:
Je potřeba stanovit objem těžby dřeva a vysoutěžit cenu za těžbu dřeva:

    a) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 250 m3– hmota 1,00 +, přibl. do 500m
    b) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 250 m3– hmota 0,99, přibl. do 500m
   c) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m3– hmota 0,69 , přibl. do 500m
    d) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m3– hmota 0,49 , přibl. do 500m
    e) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 100 m3– hmota 0,29 , přibl. do 500m

Podmínky pro těžbu:
- 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 10 dnů 
       od oznámení správcem obecních lesů
- Fakturace bude po konečné přejímce správcem obecních lesů

V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí 2020“ firmy:
-    David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
-    Nutr Pavel, Hůrky 46, 378 33 Nová Bystřice

    -    Aleš Minář, J. Hradec sídliště Vajgar 562, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec III  

- Kalvas Petr, Lásenice 135, PSČ 37801

-   Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

   Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí   

    2020“ navrhuje starosta komisi ve složení:
- Rozporka Luboš Náhradníci: 
- Martin Waszniowski Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel Král Petr

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva I.- II. 
čtvrtletí 2020“:
- 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 10 dnů 

od oznámení správcem obecních lesů
- Fakturace bude po konečné přejímce správcem obecních lesů

https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva I.- II. čtvrtletí 
2020“
- David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
- Nutr Pavel, Hůrky 46, 378 33 Nová Bystřice

     - Aleš Minář, J. Hradec sídliště Vajgar 562, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec III  

- Kalvas Petr, Lásenice 135, PSČ 37801

- Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

a jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 
I.-II. čtvrtletí 2020“ 
- Rozporka Luboš Náhradníci: 
- Martin Waszniowski Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel Král Petr

Hlasování:
Pro: 8x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Iboš

K bodu 10:
-Podmínky pro prodej dřeva:
-Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
-Přejímka i odvoz dřeva za účasti správce obecních lesů obce Kunžak
-Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
-Ceny budou uvedeny bez DPH
-Dříví bude připraveno k odvozu nejpozději do 15.03.2020 
-Odběratel se zavazuje odebrat veškerou natěženou hmotu

V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“
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
- L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ 
starosta navrhuje komisi ve složení:
- Rozporka Luboš Náhradníci: 
- Waszniowski Martin Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel Král Petr

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva I. 
čtvrtletí 2020“ :
-Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
-Přejímka i odvoz dřeva za účasti správce obecních lesů obce Kunžak
-Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
-Ceny budou uvedeny bez DPH
-Dříví bude připraveno k odvozu nejpozději do 15.03.2020 

https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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-Odběratel se zavazuje odebrat veškerou natěženou hmotu
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“
- 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
- L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov

a jmenuje na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 
hodnocení nabídek v tomto složení:
- Rozporka Luboš Náhradníci: 
- Waszniowski Martin Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel Král Petr
Výsledek hlasování:
Pro: 8x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Iboš

K bodu 11:
Metha, z.ú., Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec žádá o poskytnutí finančního daru pro rok 
2020. V roce 2019 poskytla obec Kunžak finanční dar ve výši 5. 000,- Kč.
    
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí neposkytnutí finančního daru pro rok 2020 na 
ambulantní léčbu organizaci Metha, z.ú., Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec.
Výsledek hlasování:
Pro: 6x
Proti: 2x Winkler, Dobeš
Zdržel se: 1x Zátopek

K bodu 12:
Prevent 99 z.ú. žádá o poskytnutí dotace ve výši 9 387,- Kč na zajištění běžného provozu 
služby Jihočeská streetwork PREVENT od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. Podílí se na realizaci 
protidrogové politiky, a jejich služeb mohou využívat nebo je přímo využívají i obyvatelé obce 
Kunžak. 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje dotaci zapsanému ústavu Prevent 99 z.ú. ve výši 
9 387,- Kč na zajištění běžného provozu služby Jihočeská streetwork PREVENT od 01. 01. 
2020 do 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 7x
Proti: 0x
Zdržel se: 2x Dobeš, Zátopek

K bodu 13:
Obec zveřejnila na úřední desce záměr směny směny obecního pozemku číslo 1282/2  
ost.pl.jiná plocha o výměře 72 m2 dle GP č. 479-67/2019 GK Hoška-Komárek včetně porostu 
za cenu 21 448,-Kč  ke které  bude připočtena platná sazba DPH pro majetkoprávní 
vypořádání předzahrádky u domu čp. 1 v Terezíně za pozemek fyzických osob část p.č. 1160/2 
ozn jako díl „a“ o výměře 7 m2 ost.pl.ost. komunikace dle GP č. 469-180/2018 GK Hoška-
Komárek za cenu zjištěnou  300,-Kč pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod účelovou  
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komunikací. Směna proběhne s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných  
nemovitostí před podpisem směnné smlouvy. 
Během zveřejnění záměru směny pozemků neobdržela Obec Kunžak žádnou další nabídku ani 
připomínku k záměru. Navrhuje se schválit uzavření směnné smlouvy s jedinými  zájemci do 
SJM  s MUDr. Vratislavem Heinige a MUDr. Blankou Heinigeovou  , oba bytem sídliště 
Vajgar 679 Jindřichův Hradec III., 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela směnnou smlouvu do SJM s 
MUDr. Vratislavem Heinige a  MUDr. Blankou Heinigeovou, oba bytem sídliště Vajgar 679, 
Jindřichův Hradec III na směnu obecního pozemku číslo 1282/2  ost.pl.jiná plocha o výměře 72 
m2 dle GP č. 479-67/2019 GK Hoška-Komárek včetně porostu za cenu 21 448,-Kč  ke které  
bude připočtena platná sazba DPH pro majetkoprávní vypořádání předzahrádky u domu čp. 1 
v Terezíně za jejich pozemek  část p.č. 1160/2 ozn jako díl „a“ o výměře 7 m2 
ost.pl.ost.komunikace dle GP č. 469-180/2018 GK Hoška-Komárek za cenu zjištěnou  300,-Kč 
pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod účelovou  komunikací. Směna proběhne 
s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných  nemovitostí před podpisem směnné 
smlouvy. Každá smluvní strana uhradí polovinu poplatku spojeného s vkladem do katastru 
nemovitostí a polovinu nákladů za vyhotovení posudku č. 44-747-2019 Ing. I. Kuchyňky. 
Směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva obce 
Kunžak o směně pozemků. 
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazen rozdíl mezi cenami  
směňovaných pozemků  a polovina nákladů se smlouvou souvisejících, bude záležitost vrácena 
do Zastupitelstva obce Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 

K bodu 14:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr   prodeje pozemku p.č. 4754/3 ostat.pl.ost.zeleň   
o výměře 66 m2 takto označeného v GP č. 1214-558/2019 Fiery a.s. Jindřichův Hradec  v obci a 
k.ú. Kunžak, pro majetkoprávní vypořádání předzahrádky u domu čp. 34 v Kunžaku za 
zjištěnou cenu 14 650,- Kč  ke které bude připočtena platná sazba DPH. Obec Kunžak výslovně 
upozorňuje, že po hranici nového pozemku směrem k místní komunikaci je zřízeno věcné 
břemeno zřizování a provozování vedení. Během zveřejnění záměru neobdržela Obec Kunžak 
žádnou další nabídku ani připomínku k záměru. Navrhuje se schválit uzavření kupní smlouvy 
s jediným zájemcem Bc.Václavem Malíkem, Radouňka, Na Kopečku 79.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s 
Bc.Václavem Malíkem, Radouňka, Na Kopečku 79 na prodej pozemku p.č. 4754/3 
ostat.pl.ost.zeleň   o výměře 66 m2 takto označeného v GP č. 1214-558/2019 Fiery a.s. 
Jindřichův Hradec  v obci a k.ú. Kunžak, pro majetkoprávní vypořádání předzahrádky u domu 
čp. 34 v Kunžaku za zjištěnou cenu 14 650,- Kč  ke které bude připočtena platná sazba DPH. 
Obec Kunžak výslovně upozorňuje, že po hranici nového pozemku směrem k místní 
komunikaci je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení. Kupující uhradí kupní 
cenu včetně platné sazby DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 800,-Kč,
daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní 
cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude 
smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související,
bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.



11

Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 15:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr   prodeje dílu „a“   o výměře 22 m2 odděleného 
podle GP Ing. P. Pudila č. 491-95/2019 z p.č. 1260/1 ost.pl.ost.komunikace v obci 
Kunžak, k.ú.Mosty, tvořící funkční celek k domu čp. 36 v Mostech za zjištěnou cenu 4 180,-
Kč  ke které bude připočtena platná sazba DPH. Během zveřejnění záměru neobdržela Obec 
Kunžak žádnou další nabídku ani připomínku k záměru. Navrhuje se schválit uzavření kupní 
smlouvy s jediným zájemcem Jiřím Kaňkou, bytem Jana Želivského 3, Praha 3.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Jiřím 
Kaňkou, bytem Jana Želivského 3, Praha 3 na prodej  dílu „a“   o výměře 22 m2 odděleného 
podle GP Ing. P. Pudila č. 491-95/2019 z p.č. 1260/1 ost.pl.ost.komunikace v obci Kunžak, k.ú.
Mosty, tvořící funkční celek k domu čp. 36 v Mostech za zjištěnou cenu 4 180,- Kč  ke které 
bude připočtena platná sazba DPH pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod domem čp. 36 
v Mostech. Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradí kupující. Kupující uhradí 
kupní cenu včetně platné sazby DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši       
1 800,-Kč,daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru nemovitostí. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce 
Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. 
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady 
související, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.  
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 16:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr   prodeje pozemku ozn. podle GP č. 496-
1272/2019 GPROFI s.r.o. Jindřichův Hradec jako parcela číslo 802/7 o výměře 542 m2  lesní 
pozemek  v obci Kunžak, k.ú.Mosty, pro majetkoprávní vypořádání pozemku tvořícího funkční 
celek s plochou zastavitelnou a možností využití v jednom celku za cenu obvyklou 57 210,- Kč  
ke které bude připočtena platná sazba DPH. Během zveřejnění záměru neobdržela Obec 
Kunžak žádnou další nabídku ani připomínku k záměru. Navrhuje se schválit uzavření kupní 
smlouvy s jedinými zájemci do SJM s Richardem Vavákem a Andreou Vavákovou,oba bytem 
Dětská 2499,Praha 10-Strašnice.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu do SJM s 
Richardem Vavákem a Andreou Vavákovou, oba bytem Dětská 2499, Praha 10-Strašnice na 
prodej pozemku ozn. podle GP č. 496-1272/2019 GPROFI s.r.o. Jindřichův Hradec jako 
parcela číslo 802/7 o výměře 542 m2  lesní pozemek  v obci Kunžak, k.ú.Mosty, pro 
majetkoprávní vypořádání pozemku tvořícího funkční celek s plochou zastavitelnou a možností 
využití v jednom celku za cenu obvyklou 57 210,- Kč  ke které bude připočtena platná sazba 
DPH. Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradí kupující. Kupující uhradí kupní 
cenu včetně platné sazby DPH, polovinu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku č. 55-758-
2019,daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva 
bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. 
Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud 
nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady 
související, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 
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K bodu 17:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr   prodeje pozemku ozn. podle GP č. 496-
1272/2019 GPROFI s.r.o. Jindřichův Hradec jako parcela číslo 759/28 o výměře 57 m2  ost.pl. 
jiná plocha  v obci Kunžak, k.ú.Mosty, pro majetkoprávní vypořádání pozemku tvořícího 
funkční celek s plochou zastavitelnou a možností využití v jednom celku za cenu zjištěnou     
12 300,- Kč  ke které bude připočtena platná sazba DPH. Během zveřejnění záměru neobdržela 
Obec Kunžak žádnou další nabídku ani připomínku k záměru. Navrhuje se schválit uzavření 
kupní smlouvy s jedinými zájemci do SJM s Richardem Vavákem a Andreou Vavákovou, oba 
bytem Dětská 2499, Praha 10-Strašnice.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu do SJM s 
Richardem Vavákem a Andreou Vavákovou, oba bytem Dětská 2499,Praha 10-Strašnice na 
prodej pozemku ozn. podle GP č. 496-1272/2019 GPROFI s.r.o. Jindřichův Hradec jako 
parcela číslo 759/28 o výměře 57 m2  ost.pl. jiná plocha  v obci Kunžak, k.ú.Mosty, pro 
majetkoprávní vypořádání pozemku tvořícího funkční celek s plochou zastavitelnou a možností 
využití v jednom celku za cenu zjištěnou 12 300,- Kč  ke které bude připočtena platná sazba 
DPH. Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradí kupující. Kupující uhradí kupní 
cenu včetně platné sazby DPH, polovinu  nákladů za vyhotovení znaleckého posudku č. 55-
758-2019,daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru nemovitostí. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce 
Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. 
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena  a náklady 
související, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 

K bodu 18:
Obec Kunžak obdržela nabídku Ing. Luboše Bastla, na prodej části pozemku p.č. 2933/7 k 
napojení vrtu HV-3 na stávající rozvod pitné vody v Kunžaku s těmito podmínkami: výměra 
zbytkové parcely bude minimálně 650 m2,veškeré náklady související s prodejem a na 
podklady ke smlouvě ponese Obec Kunžak, cena za m2 bude 200,-Kč a oplocení oddělené 
parcely zůstává předmětem dalšího jednání.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela s Ing. Lubošem Bastlem, 
bytem Pod Lékárnou 595/9, České Budějovice, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na 
odkoupení části pozemku p.č. 2933/7 jejíž přesná výměra bude určena v geometrickém plánu, k 
napojení vrtu HV-3 na stávající rozvod pitné vody v Kunžaku s tím, že výměra zbytkové 
parcely bude minimálně 650 m2, veškeré náklady související s prodejem a na podklady ke 
smlouvě ponese Obec Kunžak, cena za m2 bude 200,-Kč a oplocení oddělené parcely zůstává 
předmětem dalšího jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak objednala vyhotovení oddělovacího 
geometrického plánu na odkoupení části pozemku p.č. 2933/7 k napojení vrtu HV-3 na 
stávající rozvod pitné vody v Kunžaku s tím, že výměra zbytkové parcely bude minimálně    
650 m2 .
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 
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K bodu 19:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 25/2019.
Jedná se o 
- zapojení příjmů (příjmy za prodej dřeva obecní lesy) – zvýšení rozpočtu příjmů o 8 204,- Kč,
- zvýšení výdajů (těžba dřeva obecní lesy, cestovné obecní lesy dle skutečnosti) – zvýšení 
rozpočtu výdajů o 8 204,- Kč
rozpočet financování zůstává bez změn

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 25/2019. Rozpočtové 
opatření č. 25/2019 je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 

K bodu 20:
Návrh termínu jednání Zastupitelstva obce Kunžak v I. pololetí roku 2020: 23.1.;  20.2.;    
26.3. ; 23.4. ;  21.5. ; 18.6.  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 
2020: 23.1.;  20.2.; 26.3. ; 23.4. ;  21.5. ; 18.6.  
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 

K bodu 21:
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na odepsání vyřazených pohledávek obce Kunžak ve 
výši 9 664,- Kč. Pohledávky jsou vedeny na podrozvahových účtech od roku 2009. Není 
předpoklad, že dojde ke splnění povinnosti dlužníků uhradit své pohledávky, a tyto pohledávky 
jsou již nevymahatelné. Účetní obce navrhuje tyto pohledávky odepsat z podrozvahových účtů.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odepsání vyřazených pohledávek ve výši 9 664,- Kč 
z podrozvahových účtů obce Kunžak. Návrh na odepsání vyřazených pohledávek je nedílnou 
součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7x
Proti: 0x
Zdržel se: 2x Král, Iboš

K bodu 22:
Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. - oddíl kuželek žádá o poskytnutí dotace na pořádání 
turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“ na počest Františka Dvořáka, dlouholetého člena a 
zakladatele kuželek v Kunžaku, který se koná dne 11.01.2020 ve výši 5 000,- Kč. Dotace bude 
použita na nákup cen a občerstvení pro zúčastněné hráče a hosty.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s.  ve 
výši 5 000,- Kč na pořádání turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“, který se koná dne 
11.01.2020. Dotace bude použita na nákup cen a občerstvení pro zúčastněné hráče a hosty. Text 
Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 23:
Místostarosta seznámil zastupitele s výsledky komise ze dne 4. 12. 2019 na veřejnou zakázku
malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., a v souladu se směrnicí 
Jihočeského kraje pro zadávání veřejných zakázek v platném znění . 
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmu WAY PROJECT s.r.o. pro kompletní zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadání/provedení 
stavby (DUR,DSP-ZDS/PDSPS), včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných účastníků 
stavebního řízení na akci „Silnice II/164 Kunžak“ za cenu 899 030,- včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně 

K bodu 24 Různé:
      

K bodu 25 Diskuse:

Usnesení č. 16
                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 12. 12. 2019

Zastupitelstvo obce Kunžak

S c h v a l u j e:
 Rozpočet nákladů a výnosů Základní školy SNW Kunžak na rok 2020 – provozní 

náklady celkem ve výši 2 194 000,- Kč a provozní výnosy celkem ve výši 2 194 000,-
Kč. Dokument je nedílnou součástí zápisu

 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy SNW Kunžak na roky 2021 a 2022 v Kč:  
                                                rok 2021 rok 2022

Výnosy - provozní                       2 370 000 2 400 000                          

             - mzdové                     14 000 000           15 000 000                       

Náklady – provozní           2 370 000 2 400 000

                - mzdové         14 000 000           15 000 000

Dokument je nedílnou součástí zápisu
 Rozpočet nákladů a výnosů Mateřské školy Kunžak na rok 2020 – provozní náklady 

celkem ve výši 1 340 000,- Kč a provozní výnosy celkem ve výši 1 340 000,- Kč. 
Dokument je nedílnou součástí zápisu

 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kunžak na roky 2021 a 2022 v Kč:  
            rok 2021 rok 2022

Výnosy - provozní                      1 530 000 1 540 000                          

              - mzdové                      3 949 000 4 345 000                       

Náklady – provozní           1 520 000 1 530 000

                - mzdové           3 949 000 4 345 000

Dokument je nedílnou součástí zápisu
 Rozpočet obce Kunžak na rok 2020 jako schodkový v Kč:

Příjmy 33 621 671,-- Kč  Výdaje   73 659 868,63 Kč Financování  40 038 197,63 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let
Schválený Rozpočet obce Kunžak na rok 2020 je nedílnou součástí zápisu. Po schválení 
rozpočtu zastupitelstvem obce bude správcem rozpočtu proveden rozpis rozpočtu 
v členění podle rozpočtové skladby. Úpravy v rozepsaném rozpočtu během 
rozpočtového roku provádí správce rozpočtu, těmito úpravami se nemění závazné 
ukazatele schváleného nebo upraveného rozpočtu
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 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2021-2022 v Kč:
Rok                             2021                 2022    
Příjmy 33 300 000 33 300 000
Výdaje 36 760 000 27 410 000
Financování              3 460 000           -   5 890 000
Schodek roku 2021 bude kryt použitím zdrojů z minulých let.
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2021-2022 je nedílnou 
součástí zápisu

 ceny materiálů a služeb obce Kunžak na rok 2020. Ceník materiálů a služeb na rok 2020 
je nedílnou součástí tohoto zápisu

 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodloužení 
kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k. ú. 
Kunžak“

      1. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak
                2. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená

           3. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice
           4. VHZ – Montáže s.r.o., Žižkova 419, 394 68 Žirovnice
            5. Pavel Míchal, Miřiovského 822, 377 01 Jindřichův Hradec

 odložení projednání bodu Návrh na pořízení změny ÚP Kunžak na lednové zasedání
 podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva I.- II. čtvrtletí 2020“:
  -  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 10    
               dnů od oznámení správcem obecních lesů

         - Fakturace bude po konečné přejímce správcem obecních lesů

            a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva I.- II. 
            čtvrtletí 2020“
         - David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
         - Nutr Pavel, Hůrky 46, 378 33 Nová Bystřice

             - Aleš Minář, J. Hradec sídliště Vajgar 562, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec III  

         - Kalvas Petr, Lásenice 135, PSČ 37801

         - Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
 podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ :
   -   Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak

         -   Přejímka i odvoz dřeva za účasti správce obecních lesů obce Kunžak
         - Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
         -   Ceny budou uvedeny bez DPH
         -  Dříví bude připraveno k odvozu nejpozději do 15.03.2020 
         -  Odběratel se zavazuje odebrat veškerou natěženou hmotu

a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 
2020“
- 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
- L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov

https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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 aby obec Kunžak uzavřela směnnou smlouvu do SJM s MUDr. Vratislavem Heinige a  
MUDr. Blankou Heinigeovou, oba bytem sídliště Vajgar 679, Jindřichův Hradec III na 
směnu obecního pozemku číslo 1282/2  ost.pl.jiná plocha o výměře 72 m2 dle GP č. 
479-67/2019 GK Hoška-Komárek včetně porostu za cenu 21 448,-Kč  ke které  bude 
připočtena platná sazba DPH pro majetkoprávní vypořádání předzahrádky u domu čp. 
1 v Terezíně za jejich pozemek  část p.č. 1160/2 ozn jako díl „a“ o výměře 7 m2 
ost.pl.ost.komunikace dle GP č. 469-180/2018 GK Hoška-Komárek za cenu zjištěnou  
300,-Kč pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod účelovou  komunikací. Směna 
proběhne s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných nemovitostí před 
podpisem směnné smlouvy. Každá smluvní strana uhradí polovinu poplatku spojeného s 
vkladem do katastru nemovitostí a polovinu nákladů za vyhotovení posudku č. 44-747-
2019 Ing. I. Kuchyňky. Směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od 
rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunžak o směně pozemků. Pokud nebude smlouva 
uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazen rozdíl mezi cenami směňovaných 
pozemků a polovina nákladů se smlouvou souvisejících, bude záležitost vrácena do 
Zastupitelstva obce Kunžak

 aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Bc.Václavem Malíkem, Radouňka, Na 
Kopečku 79 na prodej pozemku p.č. 4754/3 ostat.pl.ost.zeleň   o výměře 66 m2 takto 
označeného v GP č. 1214-558/2019 Fiery a.s. Jindřichův Hradec  v obci a k.ú. Kunžak, 
pro majetkoprávní vypořádání předzahrádky u domu čp. 34 v Kunžaku za zjištěnou 
cenu 14 650,- Kč  ke které bude připočtena platná sazba DPH. Obec Kunžak výslovně 
upozorňuje, že po hranici nového pozemku směrem k místní komunikaci je zřízeno 
věcné břemeno zřizování a provozování vedení. Kupující uhradí kupní cenu včetně 
platné sazby DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 800,-Kč,daň 
z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. 
Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. 
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena a 
náklady související, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak

 aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Jiřím Kaňkou, bytem Jana Želivského 3, 
Praha 3 na prodej  dílu „a“   o výměře 22 m2 odděleného podle GP Ing.P.Pudila č. 491-
95/2019 z p.č. 1260/1 ost.pl.ost.komunikace v obci Kunžak, k.ú.Mosty, tvořící funkční 
celek k domu čp. 36 v Mostech za zjištěnou cenu 4 180,- Kč  ke které bude připočtena 
platná sazba DPH pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod domem čp. 36 
v Mostech. Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradí kupující. Kupující 
uhradí kupní cenu včetně platné sazby DPH, náklady za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 1 800,-Kč,daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru 
nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o 
prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny 
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu 
nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související, bude záležitost vrácena do 
Zastupitelstva obce Kunžak

 aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu do SJM s Richardem Vavákem a Andreou 
Vavákovou, oba bytem Dětská 2499, Praha 10- na prodej pozemku ozn. podle GP č. 
496-1272/2019 GPROFI s.r.o. Jindřichův Strašnice Hradec jako parcela číslo 802/7 o 
výměře 542 m2 lesní pozemek v obci Kunžak, k.ú.Mosty, pro majetkoprávní vypořádání 
pozemku tvořícího funkční celek s plochou zastavitelnou a možností využití v jednom 
celku za cenu obvyklou 57 210,- Kč ke které bude připočtena platná sazba DPH. 
Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradí kupující. Kupující uhradí kupní 
cenu včetně platné sazby DPH, polovinu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku č. 
55-758-2019, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru nemovitostí.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji 
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v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny 
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu 
nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související, bude záležitost vrácena do 
Zastupitelstva obce Kunžak

 aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu do SJM s Richardem Vavákem a Andreou 
Vavákovou, oba bytem Dětská 2499,Praha 10-Strašnice na prodej pozemku ozn. podle 
GP č. 496-1272/2019 GPROFI s.r.o. Jindřichův Hradec jako parcela číslo 759/28 o 
výměře 57 m2  ost.pl. jiná plocha  v obci Kunžak, k.ú.Mosty, pro majetkoprávní 
vypořádání pozemku tvořícího funkční celek s plochou zastavitelnou a možností využití 
v jednom celku za cenu zjištěnou 12 300,- Kč  ke které bude připočtena platná sazba 
DPH. Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradí kupující. Kupující uhradí 
kupní cenu včetně platné sazby DPH, polovinu  nákladů za vyhotovení znaleckého 
posudku č. 55-758-2019,daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za vklad do katastru 
nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o 
prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny 
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu 
nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související, bude záležitost vrácena do 
Zastupitelstva obce Kunžak

 aby Obec Kunžak uzavřela s Ing. Lubošem Bastlem, bytem Pod Lékárnou 595/9, České 
Budějovice, smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 2933/7 
jejíž přesná výměra bude určena v geometrickém plánu, k napojení vrtu HV-3 na 
stávající rozvod pitné vody v Kunžaku s tím, že výměra zbytkové parcely bude 
minimálně 650 m2, veškeré náklady související s prodejem a na podklady ke smlouvě 
ponese Obec Kunžak, cena za m2 bude 200,-Kč a oplocení oddělené parcely zůstává 
předmětem dalšího jednání

 aby  Obec Kunžak objednala vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na 
odkoupení části pozemku p.č. 2933/7 k napojení vrtu HV-3 na stávající rozvod pitné 
vody v Kunžaku s tím, že výměra zbytkové parcely bude minimálně 650 m2

 rozpočtové opatření vlastní č. 25/2019. Rozpočtové opatření č. 25/2019 je nedílnou 
součástí zápisu

 tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2020: 23.1.;  20.2.;   26.3. ;  23.4. ;  
21.5. ;  18.6.  

 odepsání vyřazených pohledávek ve výši 9 664,- Kč z podrozvahových účtů obce 
Kunžak. Návrh na odepsání vyřazených pohledávek je nedílnou součástí zápisu.

 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s.  ve výši 5 000,- Kč na pořádání 
turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“, který se koná dne 11.01.2020. Dotace bude 
použita na nákup cen a občerstvení pro zúčastněné hráče a hosty. Text Smlouvy o 
poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018.

 firmu WAY PROJECT s.r.o. pro kompletní zpracování projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadání/provedení stavby (DUR,DSP-
ZDS/PDSPS), včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných účastníků stavebního 
řízení na akci „Silnice II/164 Kunžak“ za cenu 899 030,- včetně DPH.

J m e n u j e:
 na akci „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k. ú. Kunžak“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek v tomto složení: Ing. Karel Winkler Náhradníci:

                                                    Ondřej Mrkva             Ing. Vladimír Šamal
                                                    Tomáš Švec             Petr Král
                                                    Barbora Hynková
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 komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Těžba dřeva I.-II. čtvrtletí 2020“ 
- Rozporka Luboš Náhradníci: 
- Martin Waszniowski Ing. Šamal Vladimír
- Iboš Pavel Král Petr

 na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 
hodnocení nabídek v tomto složení:

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

V y d á v á: 
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Ne s c h v a l u j e: 
 dotaci zapsanému ústavu Prevent 99 z.ú. ve výši 9 387,- Kč na zajištění běžného 

provozu služby Jihočeská streetwork PREVENT od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

    B e r e n a v ě d o m í:
 neposkytnutí finančního daru pro rok 2020 na ambulantní léčbu organizaci Metha, z.ú., 

Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec

Schůze skončila ve 19.00 hodin  
Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

            Petr Král                                                                               Ondřej Mrkva
                                                                                                                                       
                     

                                                                                                                                                                                                                                
          Ověřeno dne:                                                                              Ověřeno dne:

                                                         Ing. Vladimír Šamal
                                                                 starosta obce

                                                                Ověřeno dne:
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