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 Zápis č. 26 

ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 10. 12. 2020 v 17.oo hodin 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Mgr. Dobeš Jan,  Iboš Pavel, Král Petr, Mrkva Ondřej, Ing. Plucar Karel, Rozporka 

Luboš,  Ing. Šamal Vladimír, Ing. Štefl Jaroslav, Waszniowski Martin, Ing. Winkler Karel 

Zátopek Vladimír 

 

Přizvána: Jana Danielová 

 

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

Ing. Vladimírem Šamalem  

Šestadvacáté 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 02. 12. 2020 do 10. 12. 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: Petr Král, Ondřej Mrkva 

Zapisovatelka: Eva Šteflová 

Program:   

 

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

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2022-23 

3. Obecně závazná vyhláška č.1/2020 

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

5. Oprava místní komunikace na p.č. 4749/1 v Kunžaku 

6. Stavební úpravy objektu OÚ č.p. 74 v obci Kunžak 

7. Těžba dřeva a prodej dřeva 

8. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Prevent 99 z.ú.  

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Resident  2000 o.p.s. 

10. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s 

11. Žádost o odkoupení části p.č.331/7 a části p.č. 362/13   v k.ú.Mosty 

12. Žádost o odkoupení části p.č.271/1 za domem čp. 26 v Kunžaku 

13. Žádost o odkoupení  pozemků p.č. 33/23,p.č. 33/22,část p.č. 1420/69, p.č. 33/27, p.č. 

1437, p.č. 33/13 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov 

14. Směrnice k doplňkové činnosti – ZŠ SNW Kunžak 

15. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2021 

16. Rozpočtová opatření vlastní 

17. Zřizovací listina JSDHO JPO III/1 Kunžak 

18. Různé 

19. Diskuse 

Starosta navrhuje nově zařadit bod H 18 Bikepark Kunžak, H 19 Smlouva o právu provést 

stavbu - SÚS JčK   a ostatní body posunout. 
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Program po změnách: 

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

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2022-23 

3. Obecně závazná vyhláška č.1/2020 

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

5. Oprava místní komunikace na p.č. 4749/1 v Kunžaku 

6. Stavební úpravy objektu OÚ č.p. 74 v obci Kunžak 

7. Těžba dřeva a prodej dřeva 

8. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Prevent 99 z.ú.  

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Resident  2000 o.p.s. 

10. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s 

11. Žádost o odkoupení části p.č.331/7 a části p.č. 362/13   v k.ú.Mosty 

12. Žádost o odkoupení části p.č.271/1 za domem čp. 26 v Kunžaku 

13. Žádost o odkoupení  pozemků p.č. 33/23,p.č. 33/22,část p.č. 1420/69, p.č. 33/27, p.č. 

1437, p.č. 33/13 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov 

14. Směrnice k doplňkové činnosti – ZŠ SNW Kunžak 

15. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2021 

16. Rozpočtová opatření vlastní 

17. Zřizovací listina JSDHO JPO III/1 Kunžak 

18. Bikepark Kunžak 

19. Smlouva o právu provést stavbu  - SÚS JčK 

20. Různé 

21. Diskuse 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 2:  

Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2021 je zveřejněn na úřední desce a internetových 

stránkách obce od 20. 11. 2020. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak 

doručeny připomínky od občanů. Zastupitelé tento dokument obdrželi předem před konáním 

zastupitelstva obce. 

Finanční výbor dne 09. 12. 2020 projednal návrh rozpočtu na rok 2021 a předkládá jej 

zastupitelstvu k projednání beze změn.   

Před zahájením jednání zastupitelstva bylo zjištěno, že došlo ke změně předpokládaného 

objemu finančního vztahu obce v rámci souhrnného dotačního vztahu SR na rok 2021 a 

předpokládaného objemu nedaňových příjmů. Tyto změny byly zapracovány do návrhu 

rozpočtu příjmů, celkový objem příjmů zůstává nezměněn. 

Celkový objem návrhu rozpočtu na rok 2021 v Kč:  

Příjmy     33 152 779,-- Kč 

     Výdaje          94 379 546,66 Kč 

    Financování   61 226 767,66 Kč 

Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let. 
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Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtu Obce Kunžak na rok 2021 a schvaluje 

Rozpočet obce Kunžak na rok 2021 jako schodkový v Kč: 

Příjmy     33 152 779,-- Kč 

     Výdaje          94 379 546,66 Kč 

    Financování   61 226 767,66 Kč 

Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let. 

 

Schválený Rozpočet obce Kunžak na rok 2021 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: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Iboš, Štefl 

 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunžak na roky 2022-2023 je zveřejněn na 

úřední desce a internetových stránkách obce od 20. 11. 2020. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění 

nebyly obci Kunžak doručeny připomínky od občanů. Zastupitelé tento dokument obdrželi 

předem před konáním zastupitelstva obce. 

Finanční výbor dne 09. 12. 2020 projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2022-2023 a předkládá jej k projednání zastupitelstvu beze změn. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 v Kč: 

Rok                          2022              2023     

Příjmy   32 650 000  32 650 000 

Výdaje   32 000 000  32 110 000 

Financování             -   650 000             -    540 000 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunžak na 

roky 2022-2023 a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2022-2023 

v Kč: 

Rok                          2022                         2023     

Příjmy   32 650 000  32 650 000 

Výdaje   32 000 000  32 110 000 

Financování             -   650 000             -    540 000 

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2022-2023 je nedílnou součástí 

zápisu. 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 3:  

Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů č. 1/2020. 
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Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Výsledek hlasování:  
Pro: 10x 

Proti: 1x Štefl 

Zdržel se: 0x 

 

K bodu 4: 

Starosta navrhuje ponechat ceny materiálu s služeb pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 

2020 stejně tak i sazebník 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 2021. 

Ceník materiálů a služeb na rok 2021 je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 5: 

Do 21.12. 2020 je možné podat žádost o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem "Oprava 

místní komunikace na p.č.4749/1 v Kunžaku" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy 

místních komunikací. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem 

"Oprava místní komunikace na p.č.4749/1 v Kunžaku" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy 

místních komunikací a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady 

podprogramu pro poskytování dotací k této akci.  

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 6: 

Do 21.12. 2020 je možné podat žádost o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem "Stavební 

úpravy objektu OÚ č.p. 74 v obci Kunžak" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem 

"Stavební úpravy objektu OÚ č.p. 74 v obci Kunžak" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady 

podprogramu pro poskytování dotací k této akci.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se:2x Štefl, Iboš 
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K bodu 7:              

V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 

navrhuje oslovovat v roce 2021 k podání cenové nabídky na akci „Těžba a prodej dřeva na 

stojato“  firmy: 

- LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec 

- Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Nádražní 66, 582 62 Ždírec nad Doubravou 

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

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

- Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec 

- 1.Písecká lesní a dřevařská, a.s., Drhovle – Brloh 12, 397 01 Písek  

- Czech Canada s.r.o.,Vrázova 2243/7, Smíchov, 150 00 Praha 

- Račman Petr, Dolní Ždár 27,  378 02 Dolní Žďár 

- Marek Petr, lesnické služby Hornomyslovská 566, 588 56 Telč 

 Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba a prodej dřeva na 

stojato“ v roce 2021 navrhuje starosta komisi ve složení: 

- Rozporka Luboš              Náhradníci:  

- Martin Waszniowski   Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel    Král Petr  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou osloveny v roce 2021 k podání 

cenové nabídky na akci „Těžba a prodej dřeva na stojato“   

- LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec 

- Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Nádražní 66, 582 62 Ždírec nad Doubravou 

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

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

- Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec 

- 1.Písecká lesní a dřevařská, a.s., Drhovle – Brloh 12, 397 01 Písek  

- Czech Canada s.r.o.,Vrázova 2243/7, Smíchov, 150 00 Praha 

- Račman Petr, Dolní Ždár 27,  378 02 Dolní Žďár 

- Marek Petr, lesnické služby Hornomyslovská 566, 588 56 Telč 

a jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v roce 2021 na akci 

„Těžba a prodej dřeva na stojato“  

- Rozporka Luboš              Náhradníci:  

- Martin Waszniowski   Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel    Král Petr  

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x  

Zdržel se: 2x Mrkva, Plucar 

 

K bodu 8: 

Prevent 99 z.ú. žádá o poskytnutí dotace ve výši 9 362,- Kč na zajištění běžného provozu 

služby Jihočeská streetwork PREVENT od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 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. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 
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K bodu 9:  

RESIDENT 2000 o.p.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč na nákup vysokého 

chodítka pro půjčování klientům půjčovny kompenzačních pomůcek v období od 01.01.2021 – 

31.12.2021.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci RESIDENT 2000 o.p.s. ve výši 6 000,- Kč na 

nákup vysokého chodítka pro půjčování klientům půjčovny kompenzačních pomůcek v období 

od 01.01.2021 – 31.12.2021. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. 

dne 22.01.2018.                                               
Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 10: 

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 16.01.2021 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,- na pořádání turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“, který se koná dne 16.01.2021. 

Dotace bude použita na nákup cen a občerstvení pro zúčastněné hráče a hosty. 

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

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 11: 

Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost prodeje pozemku části   p.č. 331/7 a části 

p.č. 362/13 v k.ú.Mosty. 

Kontrolní výbor doporučuje: prodat části pozemků cca 1-1,5 od stávajících cest, tj. z p.č. 331/7 

cca 143,5m2 a z p.č. 362/13 cca 85 m2 dle nákresu v k.ú.Mosty. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje záměr prodeje části pozemků cca 1-1,5 od stávajících 

cest, tj. z p.č. 331/7 cca 143,5m2 a z p.č. 362/13 cca 85 m2 dle nákresu v k.ú.Mosty a aby si 

žadatel na vlastní náklady zajistil vyhotovení geometrického oddělovacího plánu. Při 

zaměřování musí být zajištěna účast zástupce Obce Kunžak a termín zaměření musí být 

oznámen nejméně týden předem.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 10x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Král 

 

K bodu 12:         

Obec Kunžak obdržela žádost o koupi části pozemku p.č. 271/1 v obci a k.ú. Kunžak za domem 

čp. 26 v Kunžaku. Doporučuje se, aby kontrolní výbor na místě samém  posoudil  možnost  

prodeje části požadovaného pozemku v k.ú. Kunžak.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil  možnost  

prodeje  části  pozemku p.č. 271/1 v k.ú.Kunžak.  
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Výsledek hlasování: 

     Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Štefl, Iboš  

 

K bodu 13: 

Obec Kunžak obdržela žádost o koupi pozemků p.č. 33/23,p.č. 33/22,část p.č. 1420/69, p.č. 

33/27, p.č. 1437, p.č. 33/13 v obci Kunžak, k.ú. Valtínov. Doporučuje se, aby kontrolní výbor 

na místě samém za účasti žadatele posoudil  možnost  prodeje požadovaných pozemků nebo 

jejich částí v k.ú.Valtínov.  

  

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil  možnost  

prodeje   pozemků p.č. 33/23, p.č. 33/22, část p.č. 1420/69, p.č. 33/27, p.č. 1437, p.č. 33/13 

v obci Kunžak, k.ú. Valtínov.  

Výsledek hlasování:  

Pro: 9x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 2x Štefl, Iboš 

 

K bodu 14: 

Zastupitelé obdrželi předem v elektronické podobě Směrnici k doplňkové činnosti školy – 

stravování cizích strávníků. 

  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Směrnici k doplňkové činnosti školy – stravování cizích 

strávníků Základní školy Sira Nicholase Wintona Kunžak. Směrnice je nedílnou součástí 

zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 15: 

Návrh termínu jednání Zastupitelstva obce Kunžak v I. pololetí roku 2021: 21.1.;  18.2.;      

25.3. ;  29.4. ;  27.5. ;  24.6.   

  

Zastupitelstvo obce Kunžak  schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 

2021: 21.1.;  18.2.;  25.3. ;  29.4. ;  27.5. ;  24.6.   

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 16: 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 25/2020. 

Jedná se o 

- zvýšení výdajů (výdaje na akci Zasíťování parcel Malé Podolí - kabelové vedení VO) – 

zvýšení rozpočtu výdajů o 327 203,- Kč,  

 

- přesuny ve výdajích – zvýšení výdajů akce Zasíťování parcel Malé Podolí – navýšení dle 

stavebních objektů – kanalizace +1 074 109,- Kč, vodovod + 86 706,- Kč, snížení výdajů akce 

Zasíťování parcel Malé Podolí – přesun dle stavebních objektů  

na kanalizaci a vodovod -1 160 815,- Kč,  

zvýšení rozpočtu financování o 327 203,- Kč (bude kryto použitím části přebytku z minulých 

let). 
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 25/2020. Rozpočtové 

opatření č. 25/2020 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 10x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 1x  Iboš 

 

K bodu 17: 

Z důvodu změny ve složení zásahové jednotky JSDHO JPO III/1 Kunžak je potřebné schválit 

Zřizovací listinu jednotky JSDHO JPO III/1 Kunžak 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Zřizovací listinu jednotky JSDHO JPO III/1 Kunžak 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 18: 

Do 21.12. 2020 je možné podat žádost o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem "Bikepark 

Kunžak" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem 

"Bikepark Kunžak" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádosti a Zásady 

podprogramu pro poskytování dotací k této akci. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 19: 

Pro získání souhlasu s provedení stavby na akci “Oprava místní komunikace na p.č. 4749/1 

v Kunžaku“ je potřebné uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu“ s Jihočeským krajem se 

sídlem U Zimního stadionu 1952/2 , 370 76 České Budějovice prostřednictvím organizace 

hospodařící s majetkem kraje - Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková 

organizace Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Jihočeským 

krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím 

organizace hospodařící s majetkem kraje - Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, 

příspěvková organizace Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice. 

na akci “Oprava místní komunikace na p.č. 4749/1 v Kunžaku“.   

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 
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K bodu 20 Různé: 

Bod nebyl projednáván. 

  

K bodu 21 Diskuse: 

 

 

Usnesení č. 26 

                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 10. 12. 2020 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

S c h v a l u j e: 

 Rozpočet obce Kunžak na rok 2021 jako schodkový v Kč: 

Příjmy     33 152 779,-- Kč 

     Výdaje          94 379 546,66 Kč 

    Financování   61 226 767,66 Kč 

Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let. 

 

Schválený Rozpočet obce Kunžak na rok 2021 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 

 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2022-2023 v Kč: 

Rok                          2022                         2023     

Příjmy   32 650 000  32 650 000 

Výdaje   32 000 000  32 110 000 

Financování             -   650 000             -    540 000 

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2022-2023 je nedílnou 

součástí zápisu 

 ceny materiálů a služeb obce Kunžak na rok 2021. Ceník materiálů a služeb na rok 2021 

je nedílnou součástí tohoto zápisu 

 podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem "Oprava místní komunikace 

na p.č.4749/1 v Kunžaku" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy místních 

komunikací a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady podprogramu 

pro poskytování dotací k této akci 

 podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem "Stavební úpravy objektu OÚ 

č.p. 74 v obci Kunžak" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady 

podprogramu pro poskytování dotací k této akci 

 firmy, které budou osloveny v roce 2021 k podání cenové nabídky na akci „Těžba a 

prodej dřeva na stojato“   

- LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec 

- Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Nádražní 66, 582 62 Ždírec nad Doubravou 

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

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

- Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec 

- 1.Písecká lesní a dřevařská, a.s., Drhovle – Brloh 12, 397 01 Písek  

- Czech Canada s.r.o.,Vrázova 2243/7, Smíchov, 150 00 Praha 

- Račman Petr, Dolní Ždár 27,  378 02 Dolní Žďár 
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- Marek Petr, lesnické služby Hornomyslovská 566, 588 56 Telč 

 dotaci RESIDENT 2000 o.p.s. ve výši 6 000,- Kč na nákup vysokého chodítka pro 

půjčování klientům půjčovny kompenzačních pomůcek v období od 01.01.2021 – 

31.12.2021. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 

22.01.2018 
 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s  ve výši 5 000,- na pořádání 

turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“, který se koná dne 16.01.2021. Dotace bude 

použita na nákup cen a občerstvení pro zúčastněné hráče a hosty. 

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

 záměr prodeje části pozemků cca 1-1,5 od stávajících cest, tj. z p.č. 331/7 cca 143,5m2 

a z p.č. 362/13 cca 85 m2 dle nákresu v k.ú.Mosty a aby si žadatel na vlastní náklady 

zajistil vyhotovení geometrického oddělovacího plánu. Při zaměřování musí být 

zajištěna účast zástupce Obce Kunžak a termín zaměření musí být oznámen nejméně 

týden předem 

 Směrnici k doplňkové činnosti školy – stravování cizích strávníků Základní školy Sira 

Nicholase Wintona Kunžak. Směrnice je nedílnou součástí zápisu. 

 tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2021: 21.1.;  18.2.;  25.3. ;  29.4. ;  

27.5. ;  24.6.   

 rozpočtové opatření vlastní č. 25/2020. Rozpočtové opatření č. 25/2020 je nedílnou 

součástí zápisu 

 Zřizovací listinu jednotky JSDHO JPO III/1 Kunžak 

 podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s názvem "Bikepark Kunžak" na 

Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

dotační titul 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádosti a Zásady podprogramu 

pro poskytování dotací k této akci 

 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Jihočeským krajem se sídlem U Zimního 

stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím organizace hospodařící 

s majetkem kraje - Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace 

Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, na akci “Oprava 

místní komunikace na p.č. 4749/1 v Kunžaku“   

 

N e s c h v a l u j e: 

 dotaci zapsanému ústavu Prevent 99 z.ú. ve výši 9 362,- Kč.  
 

V y d á v á: 

 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

P o v ě ř u j e:  

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil  možnost  prodeje  části  pozemku p.č. 

271/1 v k.ú.Kunžak 

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil  možnost  prodeje   pozemků                 

p.č. 33/23, p.č. 33/22,část p.č. 1420/69, p.č. 33/27, p.č. 1437, p.č. 33/13 v obci 

Kunžak, k.ú. Valtínov 
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J m e n u j e: 

 komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v roce 2021 na akci 

„Těžba a prodej dřeva na stojato“  

            - Rozporka Luboš              Náhradníci:  

- Martin Waszniowski   Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel    Král Petr  

 

 

 

 

 

 

Schůze skončila v 20.00 hodin   

Zapsala: Šteflová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

 

 

          Petr Král                                                                                 Ondřej Mrkva                          

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                             

        Ověřeno dne:                                                                              Ověřeno dne: 

  

 

 

 

                                                         Ing. Vladimír Šamal 

                                                                  starosta obce 

 

 

 

                                                                 Ověřeno dne: 

 


