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 Zápis č. 17 

ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2020 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 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Kunžak         

Ing. Vladimírem Šamalem  

Sedmnácté 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. 01. 2020 do 23. 01. 2020. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 

přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné  (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) 

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Dobeš, Ing. Karel Plucar  

Zapisovatelka: Eva Šteflová 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

Program:  

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

2. Návrh na pořízení změny ÚP Kunžak 

3. Odpisový plán obce Kunžak 2020 

4. Odpisový plán MŠ 2020 

5. Těžba dřeva  I. a II. čtvrtletí 2020 

6. Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020 

7. Žádost o dotaci – Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 

8. Žádost o dotaci - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p. s. 

9. Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků účinná od 01.01.2020 

10. Stanovení peněžního plnění za funkce předsedy komise, člena komise nebo člena 

výboru nečlenům zastupitelstva obce. 

11. Smlouva o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene-„Zvůle, TS-kabel NN“ na 

p.č. 1269/1 v k.ú.Mosty s E.ON Distribuce a.s. 

12. Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 21/8 v k.ú. Mosty 

13. Bytové hospodářství – č.p. 229  

14. Příspěvek  na používání mobilního telefonu 

15. Zahrada MŠ Kunžak 

16. Různé 

17. Diskuse 
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Starosta navrhuje nově zařadit bod H 16 Rozpočtová opatření vlastní a další body 

posunout. 

 

Program po změnách 

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

2. Návrh na pořízení změny ÚP Kunžak 

3. Odpisový plán obce Kunžak 2020 

4. Odpisový plán MŠ 2020 

5. Těžba dřeva  I. a II. čtvrtletí 2020 

6. Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020 

7. Žádost o dotaci – Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 

8. Žádost o dotaci - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p. s. 

9. Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků účinná od 01.01.2020 

10. Stanovení peněžního plnění za funkce předsedy komise, člena komise nebo člena 

výboru nečlenům zastupitelstva obce. 

11. Smlouva o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene-„Zvůle, TS-kabel NN“ na 

p.č. 1269/1 v k.ú.Mosty s E.ON Distribuce a.s. 

12. Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 21/8 v k.ú. Mosty 

13. Bytové hospodářství – č.p. 229  

14. Příspěvek  na používání mobilního telefonu 

15. Zahrada MŠ Kunžak 

16.  Rozpočtová opatření vlastní 

17. Různé 

18. Diskuse 

Výsledek hlasování:  

           Pro: jednohlasně  

 

K bodu 2:  

Zastupitelstvo obce Kunžak na minulém zasedání rozhodlo o projednání tohoto bodu na 

dnešním jednání. 

 

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: 7x Král, Rozporka, Dobeš, Waszniowski, Štefl, Šamal, Plucar  

Proti: 3x Winkler, Iboš, Mrkva 

Zdržel se: 1x Zátopek 

 

K bodu 3:  

Obec Kunžak je povinna podle zákona 563/1993 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a 

ČÚS č. 708 odepisovat dlouhodobý majetek. Z dlouhodobého majetku obce se odepisují 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby a Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí. Majetek obce je zařazen do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace 

produkce CZ-CPA a Klasifikace staveních děl CZ-CC.  

Odpisový plán pro odepisování majetku obce Kunžak na rok 2020 byl sestaven v programu 

FENIX, modul majetek. Tento dokument zastupitelé obdrželi předem před jednáním 

zastupitelstva. V odpisovém plánu je uveden majetek dle středisek, druhu majetku, 
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inventárního čísla a názvu. U každého majetku je pořizovací cena, datum zařazení, oprávky k  

1. 1. 2020, použitelnost v měsících, používání v měsících, sazba odpisu, měsíční odpis, roční 

odpis, oprávky k 31. 12. 2020 a zůstatková cena k 31. 12. 2020.   

K uvedenému dokumentu nebyly vzneseny dotazy a ani připomínky od zastupitelů. 

 

Celková hodnota odpisovaného majetku obce Kunžak dle odpisového plánu na rok 2020 

předloženého zastupitelstvu obce Kunžak v Kč: 

Pořizovací cena    216 005 079,45 

Oprávky k 1. 1. 2020      68 125 477,81 

Roční odpis za rok 2020                3 381 485,65 

Zůstatková cena k 31. 12. 2020    144 498 115,99 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán obce Kunžak na rok 2020. 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 4: 

Odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2020 v celkové hodnotě odpisovaného majetku -  

rekonstrukce soc. zařízení, bezbariérové přístupy, dopadové plochy v Kč: 

Pořizovací cena                                        1 278 438,- 

Roční odpis za rok 2020                    42 614,-  

Oprávky k 31. 12. 2020                                        511 368,- 

Zůstatková cena k 31. 12. 2020                               767 070,- 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2020. 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 5: 

Dne 20.01.2020 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 

„Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí 2020“ ve složení Iboš Pavel – předseda losem, Luboš Rozporka, 

Waszniowski Martin. 

 

Obeslány byly tyto 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 

 

V termínu byly doručeny tyto nabídky: 

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

- Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice 

 

Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlé 

nabídky na akci „Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí 2020“ a předkládá výhodnost nabídek 

Zastupitelstvu obce Kunžak v tomto pořadí: 
 

1) Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice 

         a) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 250 m
3
– hmota 1,00 +, přibl. do 500m,  

             300,- Kč bez DPH/ 1m
3 

 

https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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         b) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 250 m
3
– hmota 0,99, přibl. do 500m  

        310,- Kč bez DPH/ 1m
3 

         c) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m
3
– hmota 0,69 , přibl. do 500m 

        370,- Kč bez DPH/ 1m
3 

         d) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m
3
– hmota 0,49 , přibl. do 500m 

        420,- Kč bez DPH/ 1m
3 

         e) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 100 m
3
– hmota 0,29 , přibl. do 500m 

        480,- Kč bez DPH/ 1m
3 

        Cena celkem 319 000,- Kč bez DPH 

 

2) Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

         a) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 250 m
3
– hmota 1,00 +, přibl. do 500m 

        335,- Kč bez DPH/ 1m
3 

         b) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 250 m
3
– hmota 0,99, přibl. do 500m  

        345,- Kč bez DPH/ 1m
3 

         c) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m
3
– hmota 0,69 , přibl. do 500m 

         375,- Kč bez DPH/ 1m
3 

         d) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m
3
– hmota 0,49 , přibl. do 500m 

        405,- Kč bez DPH/ 1m
3 

         e) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 100 m
3
– hmota 0,29 , přibl. do 500m 

        405,- Kč bez DPH/ 1m
3 

        Cena celkem 327 500,- Kč bez DPH 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akci „Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí 

2020“: 

1) Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice 

2) Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí 2020“ byla 

vybrána firma Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 735 59 229 za nabídnutou 

cenu 319 000,- bez DPH, dle podané cenové nabídky. 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 6: 

Dne 20.01.2020 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 

„Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ ve složení - Iboš Pavel – předseda losem, Waszniowski Martin, 

Rozporka Luboš 

   

Obeslány byly tyto 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 

 

V termínu byly doručeny tyto nabídky: 

- 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
https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlé 

nabídky na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ a předkládá výhodnost nabídek Zastupitelstvu 

obce Kunžak v tomto pořadí: 

 

1) L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov 

  Nabídkové ceny v Kč bez DPH: 

1) Smrk výřezy v kůře-délky 3,4,5 m, čep 12 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  

    B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1a 500,- - - 100,- 

   1b 1000,- 150,- 150,- 100,- 

   2a-4b 1550,- 600,- 650,- 100,- 

   5+ 1400,- 600,- 600,- 100,- 

   2) Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  

    B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1b - - - 100,- 

   2a-4b 1000,- 450,- - 100,- 

   3) KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm + 

     2,00 - 2,55 m       

   Smrk - 

      Borovice - 

      
4) OSB - délka 2,00 m  

       2,00 m 

      Smrk 250,- 

      Borovice 250,- 

      
5) DTD - délka 2,00  m  

      2,00 m 

      Smrk 200,- 

      Borovice 200,- 

       

2) Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov 

Nabídkové ceny v Kč bez DPH: 

1) Smrk výřezy v kůře-délky 3,4,5 m, čep 12 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  

    B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1a - - - - 

   1b 900,- 370,- 370,- 150,- 

   2a-4b 1450,- 650,- 670,- 150,- 

   5+ 1300,- 400,- 600,- 150,- 

   2) Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  
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  B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1b 350,- 350,- 350,- 150,- 

   2a-4b - 650,- 650,- 150,- 

   3) KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm + 

     2,00 - 2,55 m       

   Smrk 400,- 

      Borovice 400,- 

      
4) OSB - délka 2,00 m  

       2,00 m 

      Smrk 150,- 

      Borovice 150,- 

      5) DTD - délka 2,00  m  

      2,00 m 

      Smrk 100,- 

      Borovice 100,- 

       

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 

2020“: 

1. L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov 

2. Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ byla vybrána 

firma L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52, IČO: 044 96 698 za nabídnuté ceny, dle podané 

nabídky. 

 

1) Smrk výřezy v kůře-délky 3,4,5 m, čep 12 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  

    B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1a 500,- - - 100,- 

   1b 1000,- 150,- 150,- 100,- 

   2a-4b 1550,- 600,- 650,- 100,- 

   5+ 1400,- 600,- 600,- 100,- 

   
2) Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  

    B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1b - - - 100,- 

   2a-4b 1000,- 450,- - 100,- 

   
3) KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm + 

     2,00 - 2,55 m       

   Smrk - 

      

Borovice - 
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4) OSB - délka 2,00 m  

       2,00 m 

      Smrk 250,- 

      Borovice 250,- 

      5) DTD - délka 2,00  m  

      2,00 m 

      Smrk 200,- 

      Borovice 200,- 

      Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 7: 

Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Kunžak žádá o poskytnutí 

dotace na úhradu části nákladů na dopravu, úhradu vstupného do divadla a úhradu části nákladů 

na pořádání kulturních akcí ve výši 30 000,- Kč pro rok 2020.    

 
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v České 

republice z.s., místní organizaci Kunžak ve výši 30 000,- Kč na úhradu části nákladů na 

dopravu, úhradu vstupného do divadla a úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí ve 

výši 30 000,- Kč pro rok 2020. 

Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 8: 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši    

3 000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby jako je nájem, 

služby k nájmu, kancelářské potřeby, poplatky za telefon a internet od 01. 01. 2020 do           

31. 12. 2020. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a 

seniory, o.p.s. ve výši 3 000,- Kč na úhradu některých nákladů souvisejících s poskytováním 

sociální služby jako je nájem, služby k nájmu, kancelářské potřeby, poplatky za telefon a 

internet od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.01.2018. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 9: 

Dle nařízení vlády č. 338/2019 se s účinností od 01.01.2020 mění nařízení vlády č. 318/2017 

Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků. Novela navýšila 

maximální možnou výši odměn, jež může zastupitelstvo schválit pro neuvolněné členy 

zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí, a to s účinností ode dne přijetí usnesení. 

Je zcela na rozhodnutí zastupitelstva, zda přistoupí na navýšení odměn pro své neuvolněné 

členy za výkon jednotlivých funkcí, a to nejdříve od přijetí usnesení. 

 

Navrhuje se, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o 

obcích a nařízením vlády č. 338/2019 kterým se mění nařízení vlády č.318/2017 Sb. o výši 

odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků, poskytována od 01.02.2020  odměna  

takto:  
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- neuvolněný místostarosta: 14 124,- Kč  

- předseda kontrolního výboru  nebo finančního výboru  3 611,- Kč 

-předseda komise  3 611,- Kč 

-člen kontrolního výboru nebo finančního výboru  3 010,- Kč 

-člen komise 3 010,- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 805,- Kč 

a dále v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu výkonu 

dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet odměn 

stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích (předseda výboru 

nebo komise, člen výboru nebo komise). V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát 

bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, 

předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této 

funkce. 

     

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích  odměny za výkon jednotlivých funkcí  neuvolněným členům  zastupitelstva  od 

01.02.2020  takto:  

- neuvolněný místostarosta:  14 124,- Kč  

- předseda kontrolního výboru  nebo finančního výboru 3 611,- Kč  

- předseda komise 3 611 ,-Kč 

-člen kontrolního výboru nebo finančního výboru 3 010,- Kč  

-člen komise 3 010,-Kč  

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 805,-Kč 

a dále v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu výkonu 

dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet odměn 

stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích (předseda výboru 

nebo komise, člen výboru nebo komise). V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát 

bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, 

předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této 

funkce. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 10: 

Vzhledem k navýšení odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva podle 

nařízení vlády č. 338/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. se navrhuje, aby 

Zastupitelstvo obce Kunžak schválilo s účinností od 1.2.2020 vyšší odměny fyzickým osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva obce a vykonávají funkce :  

- předsedy komise   částka  176,-  Kč/hod. podle evidence  činnosti  v komisi za kalendářní 

rok jednorázově,  v měsíci prosinci 

- člena výboru nebo  komise 118,-Kč/hod.  podle evidence činnosti ve výboru nebo v komisi 

za kalendářní rok jednorázově, v měsíci prosinci 
  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. v) zákona o  zák. o obcích 

s účinností od 01.02.2020 odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a 

vykonávají  funkci: 

- předseda komise částka   176,- Kč/hod.  podle evidence  činnosti  v komisi za kalendářní 

rok jednorázově,  v měsíci prosinci  

- člen výboru nebo  komise 118,-Kč/hod.  podle evidence činnosti ve výboru nebo v komisi 

za kalendářního rok jednorázově, v měsíci prosinci 
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V případě personální změny v obsazení funkce předsedy komise, člena výboru nebo komise, tj. 

v případě  jmenování  bude odměna náležet ode dne jmenování do příslušné funkce a v případě 

odvolání bude odměna ukončena ke dni odvolání. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 11: 

Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy č. 1040014442/003 o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  na pozemku p. č.  1269/1 v obci Kunžak, k.ú. Mosty,  na akci " Zvůle, 

TS,kabel NN" ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy-

kabelového vedení NN, kabelového vedení VN, telekomunikační sítě, uzemnění na pozemku a 

za účelem jejího zřízení, provozování., opravování a údržby. Rozsah věcného břemene bude 

vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo 

věcného břemene má být zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 

2600,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene  č. 1040014442/003  na  pozemku p. č.  1269/1 v obci Kunžak, 

k.ú.Mosty ,  na akci " Zvůle, TS, kabel NN "   ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 

se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za účelem 

umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN, kabelového vedení VN, telekomunikační 

sítě, uzemnění na pozemku a za účelem jejího zřízení, provozování, opravování a údržby. 

Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný 

zajistí na své náklady. Právo věcného břemene má být zřízeno jako časově neomezené, za 

jednorázovou náhradu celkem 2600,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba 

DPH. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 12: 

     Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem části pozemku p. č. 21/8 v k.ú. Mosty o výměře  

     150 m
2
  za účelem skladování dřeva. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku o 

výměře 150 m
2
 na parcele

 
 č. 21/8 v k.ú. Mosty na dobu neurčitou od    01. 06. 2020. Zájemci 

se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 17. 02. 2020 do 16.00 

hod. písemnou formou.  

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, která bude opatřena přelepkou a přes ní bude otisk 

razítka (pokud ho podavatel vlastní) a přes přelepku bude podpis podavatele. 

Obálka bude opatřena 

 poštovní adresou podavatele 

 nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem části pozemku č. 21/8 v k.ú. Mosty“ 

 adresou: Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak  

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek  

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 
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K bodu 13: 

     K 31. lednu 2020 je ukončen nájem bytu č. 2  v domě čp. 229 v Kunžaku. Vzhledem k          

plánované rekonstrukci tohoto bytu nebude od 1. února 2020 po dobu rekonstrukce byt      

pronajímán. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak bere  na vědomí, že od 1. února 2020 po dobu rekonstrukce nebude 

byt č. 2 v domě čp. 229 v Kunžaku pronajímán. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje místostarostu zajištěním podkladů pro zadání zpracování 

cenových nabídek na rekonstrukci bytu č. 2 v č.p. 229 Kunžak. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10x 

Proti: 0x 

Držel se: 1x Král 

 

K bodu 14: 

Starosta obce navrhuje poskytnut příspěvek na používání mobilního telefonu ve výši 300,- Kč 

za čtvrtletí  Miroslavu Kozákovi a Janu Pacholíkovi, oběma s účinností od 01. 01. 2020. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby byl poskytován příspěvek na používání 

mobilního telefonu ve výši 300,- Kč za čtvrtletí Miroslavu Kozákovi a Janu Pacholíkovi, 

oběma s účinností od 01. 01. 2020. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 15: 

Od 03. 02. 2020 do 31.03.2020 je možné, aby Obec Kunžak podala žádost o poskytnutí 

podpory z Národního programu Ministerstva životního prostředí ČR, výzva 7/2019 na akci 

„Zahrada MŠ Kunžak“ předpokládaná výše nákladů činí  296 656,- Kč bez DPH. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak podala žádost o poskytnutí podpory 

z Národního programu Ministerstva životního prostředí ČR, výzva 7/2019 na akci „Zahrada 

MŠ Kunžak“ s tím, že spolufinancování výše uvedené akce bude provedeno z rozpočtu obce 

Kunžak. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 16: 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 1/2020. 

Jedná se o 

- zvýšení výdajů (přesun neproinvestovaných výdajů na vrt VA-1 Valtínov z minulého roku, 

výdaje na zpracování projektové dokumentace Úprava veřejného prostranství na p.č.2/1 

Kunžak) – zvýšení rozpočtu výdajů o 549 340,- Kč,  

zvýšení rozpočtu financování o 549 340,- Kč (bude kryto použitím části přebytku z minulých 

let). 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 1/2020. Rozpočtové 

opatření č. 1/2020 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  
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K bodu 17 Různé: 

Bod nebyl projednáván. 

 

K bodu 18 Diskuse: 

Starosta - vzhledem k tomu, že se člen Zastupitelstva obce Kunžak pan Vladimír Zátopek 

17.01.2020 vzdal výkonu funkce předsedy kulturní komise a nadále hodlá vykonávat funkci 

člena kulturní komise, hodlá do funkce předsedy kulturní komise jmenovat člena kulturní 

komise, pana Josefa Drobila 

- v letošním roce se v rámci Tříkrálové sbírky v Kunžaku vykoledovalo 24 795,-  Kč. 

Zastupitelstvo obce Kunžak děkuje všem, kdo se do sbírky zapojili koledníkům, 

dobrovolníkům, koordinátorům i každému, kdo Tříkrálovou sbírku podpořil.           

 

Usnesení č. 17 

                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2020 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

S o u h l a s í: 

 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 

 s tím, aby byl poskytován příspěvek na používání mobilního telefonu ve výši 300,- Kč za 

čtvrtletí Miroslavu Kozákovi a Janu Pacholíkovi, oběma s účinností od 01. 01. 2020 

 

S c h v a l u j e:  

 odpisový plán obce Kunžak na rok 2020 

 odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2020 

 pořadí výběru firem na akci „Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí 2020“: 

1) Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice 

2) Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

 aby na akci „Těžba dřeva I. a II. čtvrtletí 2020“ byla vybrána firma Nutr Pavel, Hůrky 15, 

378 33 Nová Bystřice, IČO: 735 59 229 za nabídnutou cenu 319 000,- bez DPH, dle 

podané cenové nabídky 

 pořadí výběru firem na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“: 

         1. L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov 

         2. Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov 

 aby na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2020“ byla vybrána firma L-Wood s.r.o., Blažejov 

61, 378 52, IČO: 044 96 698 za nabídnuté ceny, dle podané nabídky. 

1) Smrk výřezy v kůře-délky 3,4,5 m, čep 12 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  

    B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1a 500,- - - 100,- 

   1b 1000,- 150,- 150,- 100,- 

   2a-4b 1550,- 600,- 650,- 100,- 

   5+ 1400,- 600,- 600,- 100,- 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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2) Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek 

 

přejímky elektronické konečným odběratelem  

    B/C Cx,Br KH Vláknina 

   1b - - - 100,- 

   2a-4b 1000,- 450,- - 100,- 

   
3) KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm + 

     2,00 - 2,55 m       

   Smrk - 

      

Borovice - 
 

 

     4) OSB - délka 2,00 m  

       2,00 m 

      Smrk 250,- 

      Borovice 250,- 

      
5) DTD - délka 2,00  m  

      2,00 m 

      Smrk 200,- 

      Borovice 200,- 

       poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci 

Kunžak ve výši 30 000,- Kč na úhradu části nákladů na dopravu, úhradu vstupného do 

divadla a úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí ve výši 30 000,- Kč pro rok 

2020. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018 

 dotaci Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. ve výši 3 000,- Kč 

na úhradu některých nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby jako je 

nájem, služby k nájmu, kancelářské potřeby, poplatky za telefon a internet od 01. 01. 

2020 do 31. 12. 2020. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením         

č. 3. dne 22.01.2018 

 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny za výkon 

jednotlivých funkcí  neuvolněným členům  zastupitelstva  od 01.02.2020  takto:  

- neuvolněný místostarosta  14 124,- Kč  

- předseda kontrolního výboru  nebo finančního výboru 3 611,- Kč  

- předseda komise 3 611 ,- Kč 

- člen kontrolního výboru nebo finančního výboru 3 010,- Kč  

- člen komise 3 010,-Kč  

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 805,-Kč 

a dále v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu 

výkonu dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 

jako součet odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o 

obcích (předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise). V případě nástupu 

náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě 

personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 

funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) 

bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce 

 podle § 84 odst. 2, písm. v) zákona o  zák. o obcích s účinností od 01.02.2020 odměny 

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a vykonávají  funkci: 

předseda komise částka 176,- Kč/hod.  podle evidence  činnosti  v komisi za kalendářní 

rok jednorázově,  v měsíci prosinci  
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člen výboru nebo  komise 118,-Kč/hod.  podle evidence činnosti ve výboru nebo v 

komisi za kalendářního rok jednorázově, v měsíci prosinci 

V případě personální změny v obsazení funkce předsedy komise, člena výboru nebo 

komise, tj. v případě jmenování  bude odměna náležet ode dne jmenování do příslušné 

funkce a v případě odvolání bude odměna ukončena ke dni odvolání 

 aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  č. 

1040014442/003  na  pozemku p. č.  1269/1 v obci Kunžak, k.ú. Mosty,  na akci             

" Zvůle, TS, kabel NN "   ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem 

F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění 

distribuční soustavy-kabelového vedení NN, kabelového vedení VN, telekomunikační 

sítě, uzemnění na pozemku a za účelem jejího zřízení, provozování, opravování a 

údržby. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí 

oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného břemene má být zřízeno jako časově 

neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 2600,-Kč bez DPH. K této částce bude 

připočtena platná sazba DPH 

 zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku o výměře 150 m
2
 na parcele  

č. 21/8 v k.ú. Mosty na dobu neurčitou od    01. 06. 2020. Zájemci se mohou k tomuto  

záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 17. 02. 2020 do 16.00 hod. písemnou  

formou.  

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, která bude opatřena přelepkou a přes ní  

bude otisk razítka (pokud ho podavatel vlastní) a přes přelepku bude podpis podavatele. 

Obálka bude opatřena 

- poštovní adresou podavatele 

- nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem části pozemku č. 21/8 v k.ú. Mosty“ 

- adresou: Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak  

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek  

 aby obec Kunžak podala žádost o poskytnutí podpory z Národního programu 

Ministerstva životního prostředí ČR, výzva 7/2019 na akci „Zahrada MŠ Kunžak“ s tím, 

že spolufinancování výše uvedené akce bude provedeno z rozpočtu obce Kunžak 

 rozpočtové opatření vlastní č. 1/2020. Rozpočtové opatření č. 1/2020 je nedílnou 

součástí zápisu 

 

 

P o v ě ř u j e:   

 místostarostu zajištěním podkladů pro zadání zpracování cenových nabídek na 

rekonstrukci bytu č. 2 v č.p. 229 Kunžak 
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B e r e  n a  v ě d o m í: 

 že od 1. února 2020 po dobu rekonstrukce nebude byt č. 2 v domě čp. 229 v Kunžaku 

pronajímán 
 

 

Schůze skončila ve 18.30 hodin   

Zapsala: Šteflová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jan Dobeš                                                                           Ing. Karel Plucar 

                                                                                                                                         

                        

                                                                                                                                                                                                                                         

          Ověřeno dne:                                                                               Ověřeno dne: 

  

 

 

 

 

                                                         Ing. Vladimír Šamal 

                                                                  starosta obce 

 

 

 

                                                                 Ověřeno dne: 


