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Zápis č. 5 

zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 01. 2023 v 17.oo hodin 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Mgr. Dobeš Jan, Drobil Josef, Pavel Jirků, Zdeněk Košťál, Pavel Kovář, Petr Král, 

Ing. Karel Plucar, Ondřej Mrkva, Waszniowski Martin,  Zátopek Vladimír 

 

Omluven: Luboš Rozporka 

 

Veřejnost: viz. prezenční listina 

 

Starosta přivítal přítomnou veřejnost i zastupitele a zahájil zasedání.  

Ověřovatelé zápisu 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 15. prosince 2022 zápis 

ověřili bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány. 

Páté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Informace byla 

na úřední desce Obecního úřadu Kunžak zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 18. 01. 2023 do 26. 01. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 

desce“. 

Přítomných je 10 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Návrh na ověřovatele zápisu: Pavel Jirků, Martin Waszniowski 

Zapisovatelka: Eva Matoušková 

 

Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Odpisový plán obce Kunžak 2023 

3. Odpisový plán MŠ Kunžak 2023 

4. Zřizovací listina JSDHO JPO III/1 Kunžak 

5. Honitba Kunžak 

6. Výběrové řízení vodojem Kunžak, Valtínov 

7. Opatření proti vandalismu v obci 

8. Jindřichohradecká úzkokolejná dráha 

9. Nákup nové techniky 

10. Vyřazení nepotřebného majetku  

11. Prodej dřeva I. čtvrtletí 2023 

12. Místní program obnovy venkova 

13. Změna č.6 a č.7 ÚP Kunžak  

14. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Svaz tělesně postižených v České 

republice, z.s. místní organizace Kunžak 
15. Žádost o poskytnutí individuální dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory, o.p.s. 

16. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Hasičský sportovní klub Jindřichův 

Hradec z.s. 
17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy,s.p.-na p.č. 

357/3 na stavbu „Náhon do  rybníků na p.č. 4433/1 v k.ú.Kunžak“ 

18. Žádost o koupi části p.č. 285/9 v k.ú.Kunžak 

19. Žádost o koupi p.č. 33/30, 33/23, 33/31, 1420/75 a 1437 dle geom.plánu 

v k.ú.Valtínov- znalecký posudek 

20. Novela č. 415/2022 nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků 
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21. Rozpočtová opatření vlastní  

22. Nájem pozemku na p.č. 21 v k.ú. Mosty 

23. Různé 

a) Žádost občana o vyčištění potoka 

b) Tříkrálová sbírka 2023 

24. Diskuse      

 

Starosta navrhuje nově zařadit bod H 23 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 

smlouva nájemní na p.č. 4828/10 Kunžak, „náhon do rybníků na p.č. 4433/1 Kunžak“ s Lesy 

ČR a ostatní body posunout  

 

Program po změnách: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Odpisový plán obce Kunžak 2023 

3. Odpisový plán MŠ Kunžak 2023 

4. Zřizovací listina JSDHO JPO III/1 Kunžak 

5. Honitba Kunžak 

6. Výběrové řízení vodojem Kunžak, Valtínov 

7. Opatření proti vandalismu v obci 

8. Jindřichohradecká úzkokolejná dráha 

9. Nákup nové techniky 

10. Vyřazení nepotřebného majetku  

11. Prodej dřeva I. čtvrtletí 2023 

12. Místní program obnovy venkova 

13. Změna č.6 a č.7 ÚP Kunžak  

14. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Svaz tělesně postižených v České 

republice, z.s. místní organizace Kunžak 
15. Žádost o poskytnutí individuální dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory, o.p.s. 

16. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Hasičský sportovní klub Jindřichův 

Hradec z.s. 
17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy,s.p.-na p.č. 

357/3 na stavbu „Náhon do  rybníků na p.č. 4433/1 v k.ú.Kunžak“ 

18. Žádost o koupi části p.č. 285/9 v k.ú.Kunžak 

19. Žádost o koupi p.č. 33/30, 33/23, 33/31, 1420/75 a 1437 dle geom.plánu 

v k.ú.Valtínov- znalecký posudek 

20. Novela č. 415/2022 nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků 

21. Rozpočtová opatření vlastní  

22. Nájem pozemku na p.č. 21 v k.ú. Mosty 

23. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva nájemní na p.č. 

4828/10 Kunžak, „náhon do rybníků na p.č. 4433/1 Kunžak“ s Lesy ČR 

24. Různé 

a) Žádost občana o vyčištění potoka 

b) Tříkrálová sbírka 2023 

25. Diskuse 

Pro: jednohlasně 
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K bodu 2: 

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 2023 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, 

inventárního čísla a názvu. U každého majetku je pořizovací cena, datum zařazení, oprávky k 1. 

1. 2023, použitelnost v měsících, používání v měsících, sazba odpisu, měsíční odpis, roční 

odpis, oprávky k 31. 12. 2023 a zůstatková cena k 31. 12. 2023.   

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

 

Celková hodnota odpisovaného majetku obce Kunžak dle odpisového plánu na rok 2023 

předloženého zastupitelstvu obce Kunžak v Kč: 

Pořizovací cena    265 912 534,59 

Oprávky k 1. 1. 2023       79 092 464,78 

Roční odpis za rok 2023                 4 567 567,40 

Zůstatková cena k 31. 12. 2023    182 252 502,41 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán obce Kunžak na rok 2023. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 3: 

Odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2023 v celkové hodnotě odpisovaného majetku 

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

Pořizovací cena    1 278 438,-  

Roční odpis za rok 2023     138 072,-  

Oprávky k 31. 12. 2023      864 219,- (včetně ročního odpisu za rok 2023) 

Zůstatková cena k 31. 12. 2023    414 219,-  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán MŠ Kunžak na rok 2023. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

 

K bodu  4: 

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  5: 

Honební Společenstvo Kunžak, zastoupené honebním starostou Ing. Jaroslavem Šteflem 

požádalo Obec Kunžak jako člena Honebního Společenstva  o vyjádření k dalšímu pronájmu 

honebních pozemků ve vlastnictví obce Kunžak Mysliveckému sdružení Jitro Kunžak a to od 

01.04.2023 do 31.03.2033 
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí jako člen honebního společenstva, aby pozemky Obce 

Kunžak zapsané na LV 10001 o výměře 19,7293 ha v k.ú. Kunžak a v k.ú. Suchdol u Kunžaku 

LV 10001 o výměře 23,0477 ha byly i nadále dle Zákona o myslivosti 449/2001 Sb. v období 

01.04.2023-31.03.2033 pronajaty Mysliveckému sdružení Jitro Kunžak 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu  6: 

Starosta navrhuje vypsat výběrové řízení na realizaci akce „Napojení vrtu Kunžak HV-3 na 

stávající rozvod pitné vody “ a „Napojení vrtu Valtínov VA-1 na stávající rozvod pitné vody“.  

 

Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci akce „Napojení 

vrtu Kunžak HV-3 na stávající rozvod pitné vody “ a „Napojení vrtu Valtínov VA-1 na stávající 

rozvod pitné vody“.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

    

K bodu 7: 

V obci Kunžak dochází v poslední době k vandalismu na obecním majetku. Poškozování sítí 

na bikepark hřišti, poškozování vozidel a vánočního stromečku na náměstí. Starosta navrhuje 

umístění kamerového systému na náměstí Komenského a u bikeparkového hřiště.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje umístění kamerového systému na náměstí Komenského 

a u bikeparkového hřiště. 

 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 8:  

Starosta seznámil zastupitele s problematikou úzkokolejné dráhy. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje vstup do spolku Jindřichohradecká úzkokolejná  

dráha z.s. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 9: 

Starosta seznámil zastupitele se stavem techniky ( Belarus, Zetor ) 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí nevyhovující stav techniky a v případě vypsání 

vhodného dotačního titulu na pořízení nové techniky pro údržbu obce její nákup. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 10: 

Obec Kunžak vlastní nepotřebný malotraktor BCS VIVID 400 s příslušenstvím inv.č. RC270 

z roku 2012. 

Navrhuje se darovat tento nepotřebný nevyužitelný majetek Tělovýchovné jednotě Kunžak z.s. 

IČO: 42410967 pro výkon její činnosti. 
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou 

Kunžak z.s. IČO: 42410967 na bezúplatný převod nepotřebného malotraktoru BCS VIVID 400 

s příslušenstvím inv.č. RC270 z roku 2012 pro výkon činnosti TJ Kunžak z.s.. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 8x 

Proti: 0x 

Zdrželi se: 2x Jirků, Kovář 

 

K bodu 11: 

Dne 23.01.2023 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na 

akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2023“ ve složení - Iboš Pavel, Waszniowski Martin, Rozporka 

Luboš – předseda losem 

   

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 

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

 

V termínu byly doručeny tyto nabídky: 

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

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

- LES SYSTÉM s.r.o., Hornoměcholupská 663, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy 

 

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

nabídky na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2023“ a předkládá výhodnost nabídek Zastupitelstvu 

obce Kunžak v tomto pořadí: 

 

1. 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 1 900,- 1 700,- 1 750,- 1 450,-    
1b 2 450,- 2 000,- 2 050,- 1 450,-    

2a-4b 3 000,- 2 300,- 2 700,- 1 450,-    
5+ 2 900,- 2 000,- 2 400,- 1 450,-    

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 1 900,- 1 700,- 1 700,- 1 450,-    
2a-4b 2 200,- 1 900,- 1 900,- 1 450,-    

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

  2,00 - 2,55 m          
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Smrk 1 800,-       
Borovice 1 750,-       

4) OSB - délka 2,00 m       

  2,00 m       
Smrk 1 450,-       

Borovice 1 450,-       

5) DTD - délka 2,00  m      

  2,00 m       
Smrk 1 400,-        
Borovice 1 400,-       

 

2. LES SYSTÉM s.r.o., Hornoměcholupská 663, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy 

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 1 900,- 1 700,- 1 700,- 500,-    
1b 2 475,- 2 020,- 2 150,- 500,-    

2a-4b 3 050,- 2 600,- 2 700,- 500,-    
5+ 3100,- 2 720,- 2 570,- 500,-    

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 1 900,- 1 700,- 1 700,- 500,-    
2a-4b 2 250,- 2 000,- 2 000,- 500,-    

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

  2,00 - 2,55 m          
Smrk 1 900,-       

Borovice 1 750,-       

4) OSB - délka 2,00 m       

  2,00 m       
Smrk 1 500,-       
Borovice 1 500,-       

5) DTD - délka 2,00  m      
  2,00 m       

Smrk 1 500,-       
Borovice 1 500,-       
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3. 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        
1b 2 400,- 1 800,- 1 800,- 1,-    

2a-4b 2 950,- 2 350,- 2 350,- 1,-    
5+ 2 950,- 2 350,- 2 350,- 1,-    

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 1 800,- 1 600,-  1,-    

2a-4b 2 100,- 1 850,-  1,-    

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

  2,00 - 2,55 m          
Smrk 1 700,-       

Borovice 1 600,-       

4) OSB - délka 2,00 m       
  2,00 m       

Smrk 1 400,-       
Borovice 1 400,-       

5) DTD - délka 2,00  m      
  2,00 m       
Smrk 1 400,-       

Borovice 1 400,-       
 

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

2023“: 

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

2. LES SYSTÉM s.r.o., Hornoměcholupská 663, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy  

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

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2023“ byla 

vybrána firma Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov, IČO: 023 

72 606 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 1 900,- 1 700,- 1 750,- 1 450,- 

1b 2 450,- 2 000,- 2 050,- 1 450,- 

2a-4b 3 000,- 2 300,- 2 700,- 1 450,- 

5+ 2 900,- 2 000,- 2 400,- 1 450,- 

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 1 900,- 1 700,- 1 700,- 1 450,- 

2a-4b 2 200,- 1 900,- 1 900,- 1 450,- 

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

  2,00 - 2,55 m       

Smrk 1 800,-    

Borovice 1 750,-    

4) OSB - délka 2,00 m    
  2,00 m    

Smrk 1 450,-    
Borovice 1 450,-    

5) DTD - délka 2,00  m   
  2,00 m    
Smrk 1 400,-     

Borovice 1 400,-    
Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 12: 

Obec Kunžak má zpracovánu revizi „Místního programu obnovy venkova 2016 – 2020“, která 

má platnost do 31.12.2023. Z důvodu získání dotace na Stavební úpravy v č.p. 445 ul. Sportovní 

Kunžak - vnitřní opravy hospodářského pavilonu MŠ Kunžak je nutné schválit Místní program 

obnovy venkova obce Kunžak na období 2023 - 2027. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Místní program obnovy venkova obce Kunžak na období 

2023 - 2027 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 
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K bodu 13: 

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

navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 6 

územního plánu Kunžak“ tyto firmy: 

1. Jolana Zahrádková, Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav, IČ: 882 07 609 

2. Ing. arch. Milan Hrádek, Smržov 82, 379 01 Třeboň, IČ: 671 57 262 

3. Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, 378 52 Blažejov, IČ: 665 39 536 

 

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Nabídková cena, zpracování 

změny č. 6 územního plánu Kunžak“ starosta navrhuje komisi ve složení: 

 

1. Zátopek Vladimír     Náhradníci:  

2. Mrkva Ondřej     Král Petr 

3. Ing. Plucar Karel     Mgr. Dobeš Jan 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky 

na akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 6 územního plánu Kunžak“: 

1. Jolana Zahrádková, Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav, IČ: 882 07 609 

2. Ing. arch. Milan Hrádek, Smržov 82, 379 01 Třeboň, IČ: 671 57 262 

3. Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, 378 52 Blažejov, IČ: 665 39 536 

 

a jmenuje na akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 6 územního plánu Kunžak“ komisi 

pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 

 

1. Zátopek Vladimír     Náhradníci:  

2. Mrkva Ondřej     Král Petr 

3. Ing. Plucar Karel     Mgr. Dobeš Jan 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

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

navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 7 

územního plánu Kunžak“ tyto firmy: 

1. Jolana Zahrádková, Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav, IČ: 882 07 609 

2. Ing. arch. Milan Hrádek, Smržov 82, 379 01 Třeboň, IČ: 671 57 262 

3. Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, 378 52 Blažejov, IČ: 665 39 536 

 

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Nabídková cena, zpracování 

změny č. 7 územního plánu Kunžak“ starosta navrhuje komisi ve složení: 

 

1. Zátopek Vladimír     Náhradníci:  

2. Mrkva Ondřej     Král Petr 

3. Ing. Plucar Karel     Mgr. Dobeš Jan 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na 

akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 7 územního plánu Kunžak“: 

1. Jolana Zahrádková, Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav, IČ: 882 07 609 

2. Ing. arch. Milan Hrádek, Smržov 82, 379 01 Třeboň, IČ: 671 57 262 

3. Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, 378 52 Blažejov, IČ: 665 39 536 
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a jmenuje na akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 7 územního plánu Kunžak“ komisi 

pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 

 

1. Zátopek Vladimír     Náhradníci:  

2. Mrkva Ondřej     Král Petr 

3. Ing. Plucar Karel     Mgr. Dobeš Jan 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 14: 

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

individuální dotace na úhradu části nákladů na dopravu, pořádání kulturních akcí a úhrada 

vstupného do divadel ve výši 30 000,- Kč pro rok 2023.    

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí individuální dotace Svazu tělesně postižených 

v České republice z.s., místní organizace Kunžak na úhradu části nákladů na dopravu, pořádání 

kulturních akcí a úhrada vstupného do divadel ve výši 30 000,- Kč pro rok 2023.       

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

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 15: 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. žádá o poskytnutí individuální 

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, internet apod. od 01. 01. 

2023 do 31. 12. 2023. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí individuální dotace Jihočeskému centru pro 

zdravotně postižené a seniory, o.p.s. ve výši 3 000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících 

s poskytováním sociální služby jako je nájem, služby k nájmu, kancelářské potřeby, poplatky 

za telefon, internet apod. od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. 

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

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 16: 

Hasičský sportovní klub J. Hradec z.s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,-

Kč na materiální vybavení pro členy soutěžních družstev v roce 2023. 

    

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí individuální dotace Hasičskému sportovnímu 

klubu J. Hradec z.s. ve výši 5 000,- Kč na materiální vybavení pro členy soutěžních družstev v 

roce 2023. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 17: 

Obec Kunžak hodlá vybudovat „Náhon do rybníků na p.č. 4433/1 v k.ú.Kunžak“. 

K tomu bude na p.č. 357/3 v k.ú.Kunžak, kterou vlastní ČR, právo hospodařit Povodí Vltavy, 

s.p. IČ 70889953, Holečkova 3178/8 Praha 5-Smíchov, ukládat gravitační potrubí pro 

napouštění stávajících rybníků. Zastupitelstvu se předkládá ke schválení   smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení  služebnosti spočívající v právu strpění zřízení a provozování Gravitačního 

potrubí na části pozemku Povodí a v právu vstupu a vjezdu na část pozemku p.č. 357/3 
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v k.ú.Kunžak za účelem provozování,údržby a oprav Gravitačního potrubí. Jednorázová úhrada 

bude dle skutečného zaměřeného rozsahu služebnosti v m2 v jednotkové ceně 2 Kč/m2 bez 

DPH, minimálně však 100,-Kč bez DPH ke které bude připočtena cena za administraci smlouvy 

o zřízení služebnosti ve výši 5550,-Kč bez DPH,ke které bude připočtena platná 

DPH.Geometrický plán a poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Kunžak. 

Za administraci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zaplatí Obec Kunžak částku 

4360,- bez DPH.K ceně bude účtována DPH podle zákona o DPH.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak  pro realizaci stavby „Náhon do 

rybníků na p. č. 4433/1 v k. ú . Kunžak“ uzavřela   s ČR,  Povodí Vltavy, s. p. IČ 70889953, 

Holečkova 3178/8 Praha 5-Smíchov,smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení    služebnosti 

spočívající v právu strpění zřízení a provozování Gravitačního potrubí na části pozemku Povodí 

a v právu vstupu a vjezdu na část pozemku p.  č. 357/3 v k. ú .Kunžak za účelem provozování, 

údržby a oprav Gravitačního potrubí. Jednorázová úhrada bude dle skutečného zaměřeného 

rozsahu služebnosti v m2 v jednotkové ceně 2 Kč/m2 bez DPH, minimálně však 100,-Kč bez 

DPH ke které bude připočtena cena za administraci smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 5550,-

Kč bez DPH, ke které bude připočtena platná DPH. Geometrický plán a poplatek za vklad práva 

do katastru nemovitostí uhradí Obec Kunžak. 

Za administraci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zaplatí Obec Kunžak částku 

4360,- bez DPH.K ceně bude účtována DPH podle zákona o DPH.  

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 18: 

Kontrolní výbor provedl šetření zda je vhodný prodej části pozemku p.č. 285/9 v obci a 

k.ú.Kunžak s ohledem na budoucí přístup do rozvojové lokality v územním plánu. 

Kontrolní výbor doporučuje  prodej části pozemku p.č. 285/9 v obci a k.ú.Kunžak po úroveň 

sloupu s trafostanicí s ohledem na ochranné pásmo.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 285/9 v obci a 

k.ú.Kunžak po úroveň sloupu s trafostanicí s ohledem na ochranné pásmos tím, že si žadatelé o 

koupi objednají na vlastní náklady geometrický plán. Při zaměřování musí být  přítomen 

zástupce obce Kunžak a termín zaměření musí být oznámen týden předem. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Mrkva 

 

K bodu 19: 

Obec Kunžak na základě GP GK Ing.Pavla Pudila č.405-52/2022  nechala vyhotovit znalecký 

posudek na prodej části p.č. 33/22 ozn. jako p.č. p.č. 33/30 ost.pl.jiná pl. o výměře 23 m2,  p.č. 

33/23 ost.pl.jiná pl. o nové výměře 132 m2, části p.č. 33/27 nově ozn. jako p.č. 33/31 travní 

porost o výměře 288 m2 a části p.č. 1420/69 nově ozn.jako p.č. 1420/75 ost.pl.jiná pl. o výměře 

180 m2 a na celou p.č. 1437 ost.pl.jiná pl.o výměře 84  m2 v obci Kunžak,k.ú.Valtínov.Podle 

znaleckého posudku Ing.I.Kuchyňky z  je cena vyhlášková 205 960,-Kč a cena  obvyklá  

237 660, -Kč . 

Navrhuje se zveřejnit záměr prodeje souboru pozemků p.č. 33/30, 33/23, 33/31, 1420/75 a celé 

p.č. 1437   v k.ú.Valtínov a stanovit kupní cenu  buď jako cenu  vyhláškovou  ve výši  205 960,-

Kč nebo  cenu  obvyklou ve výši 237 660,-Kč. Ke stanovené kupní ceně bude připočtena platná 

DPH, protože jde o pozemky ve funkčním celku s objekty čp.65 a   čp. 67 ve Valtínově. 
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podle  geometrického plánu GK Ing.Pavla Pudila č.405-

52/2022   zveřejnění záměru prodeje souboru  pozemků části p.č. 33/22 ozn. jako p.č. p.č. 33/30 

ost.pl.jiná pl. o výměře 23 m2,  p.č. 33/23 ost.pl.jiná pl. o nové výměře 132 m2, části p.č. 33/27 

nově ozn. jako p.č. 33/31 travní porost o výměře 288 m2 a části p.č. 1420/69 nově ozn.jako p.č. 

1420/75 ost.pl.jiná pl. o výměře 180 m2 a celé p.č. 1437 ost.pl.jiná pl.o výměře 84  m2 v obci 

Kunžak,k.ú.Valtínov pro majetkoprávní vypořádání  pozemků ve funkčním celku s objekty 

čp.65 a   čp. 67 Valtínov ve vlastnictví fyzické osoby za cenu  obvyklou ve výši 237 660,-Kč . 

Ke stanovené kupní ceně bude připočtena platná DPH protože jde o pozemky ve funkčním 

celku s objekty čp. 65 a    čp. 67 ve Valtínově.  Kupní smlouva  bude uzavřena nejpozději do 3 

měsíců od rozhodnutí o prodeji  souboru pozemků v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena 

včetně DPH a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Obec 

Kunžak obdrží   částku 4700,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku Ing.I.Kuchyňky , i 

v případě,že kupující odstoupí od uzavření kupní smlouvy. Kupující uhradí  poplatek spojený s 

vkladem do katastru nemovitostí.  Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo 

nebude uhrazena kupní cena včetně DPH  a náklady související, bude záležitost vrácena do 

Zastupitelstva obce Kunžak. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 20: 

Nařízením č. 415/2022 byla novelizováno nařízení vlády č. č.318/2017 o výši odměn členů 

zastupitelstev územně samosprávních celků . Navrhuje se, aby neuvolněným členům 

zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a  nařízením vlády č.318/2017 o 

výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávních celků v aktuálně platném znění, 

poskytována odměna od 01.02.2023 v této výši: 

- neuvolněný starosta:                                39 723,- Kč za měsíc      

- neuvolněný místostarosta:                       17 875,- Kč za měsíc       

- předseda  výboru  nebo komise                 3 972,- Kč za měsíc     

- člen  výboru nebo komise                          3 311,- Kč za měsíc   

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí        1 986,- Kč za měsíc    

  

Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů Zastupitelstva obce Kunžak s účinností od 01.02.2023 takto:  

- neuvolněný starosta:                        39 723,- Kč za měsíc      

- neuvolněný místostarosta:                 17 875,- Kč za měsíc        

- předseda  výboru  nebo komise                   3 972,- Kč za měsíc  

-člen  výboru nebo komise    3 311,- Kč za měsíc  

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí         1 986,- Kč za měsíc   

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0 

Zdržel se: 1x Mrkva 

  

K bodu 21:  

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 2/2023. Jedná se o zvýšení 

výdajů (nákup materiálu do Domu s pečovatelskou službou a na lavičky na veřejné prostranství, 

vybavení nové podatelny OÚ Kunžak – rozpočtováno v minulém roce, hrazeno z rozpočtu 

letošního roku) – zvýšení rozpočtu výdajů o 101 108,- Kč zvýšení rozpočtu financování o 101 

108,- Kč (bude kryto použitím části přebytku z minulých let). 
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 2/2023. Rozpočtové 

opatření č. 2/2023 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 22:  

Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost pronájmu částí obecních pozemků p.č. 

1264/1 (místní komunikace) a p.č. 22 (hráz rybníku) v k.ú. Mosty a navrhuje pronajmout část 

obecních pozemků o výměře 225 m2 dle přiloženého zákresu za účelem přístupu k domu          

č.p. 47. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí obecních pozemků 

p.č.1264/1 (místní komunikace) a p.č. 22 (hráz rybníku) v k.ú. Mosty o výměře 225 m2 dle 

přiloženého zákresu za účelem přístupu k domu č.p. 47 v Mostech, na dobu neurčitou od          

01. 03. 2023. Minimální cena za m2 a rok 5,-- Kč.  

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 20. 02. 2023 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 částí pozemků 1264/1 a 22 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  

 

K bodu 23:  

Obec Kunžak hodlá vybudovat „Náhon do rybníků na p.č. 4433/1 v k.ú. Kunžak“. 

Stavbu bude realizovat i na p.č. 4828/10 v k.ú. Kunžak, kterou vlastní Lesy České republiky,  

s. p. IČ 42196451, Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové, 500  08 Hradec Králové. 

Zastupitelstvu se předkládá ke schválení   smlouva o smlouvě budoucí o zřízení  služebnosti  a 

smlouva nájemní spočívající v právu umístit, provozovat,  opravovat a udržovat stavbu „Náhon 

do rybníků na p.č. 4433/1 v k.ú. Kunžak“ na části služebného pozemku  p.č.4828/10  v k.ú. 

Kunžak ve vlastnictví Lesů ČR . Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 10 000,-Kč bez DPH. 

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Geometrický plán a 

poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Kunžak. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak  pro realizaci stavby „Náhon do 

rybníků na p. č. 4433/1 v k. ú . Kunžak“ uzavřela   s Lesy České republiky,  s. p. IČ 42196451, 

Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové, 500  08 Hradec Králové smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti  a smlouvu nájemní spočívající v právu umístit, provozovat,  

opravovat a udržovat stavbu na části služebného pozemku  p.č.4828/10  v k.ú. Kunžak ve 

vlastnictví Lesů ČR . Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 10 000,-Kč bez DPH. K této částce 

bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Geometrický plán a poplatek za vklad 

práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Kunžak. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  
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K bodu 24 Různé:  

a) Starosta oslovil firmy, které během února dodají podklady potřebné k projednání žádosti 

občana o vyčištění potoka a rozhodnutí o realizaci akce na dalším zasedání zastupitelstva  

b) Tříkrálová sbírka v Kunžaku probíhala od 19. 12. 2022 do 17. 01. 2023. Výnos ze všech 

osmi pokladniček činil 27 334,- Kč. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a ochotu. 

Dárcům za jejich štědrost. 

 

K bodu 25 Diskuse: 

Starosta informoval:   

                                  - o schválení dotace na stavební úpravy v MŠ Kunžak 

                       -  o zprávě od Římskokatolické farnosti – probošství Jindřichův Hradec o   

                                     plánované opravě fasády kostela sv. Bartoloměje v Kunžaku 

                                  - o nabídce ke koupi pozemku  

             - o stavu požární techniky a možnosti podání dotace na její opravu  

               navrhuje:   -  projednat na příštím zasedání zastupitelstva možnosti řešení nežádoucího   

                                    parkování automobilů na chodníku 

- schůzku zastupitelů na místě samém - cesta ke Komorníku     

 

 

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 01. 2023 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

S ch v a l u j e :  

• odpisový plán obce Kunžak na rok 2023 

• odpisový plán MŠ Kunžak na rok 2023 

• Zřizovací listinu jednotky JSDHO JPO III/1 Kunžak 

• vypsání výběrového řízení na realizaci akce „Napojení vrtu Kunžak HV-3 na stávající 

rozvod pitné vody “ a „Napojení vrtu Valtínov VA-1 na stávající rozvod pitné vody“ 

• umístění kamerového systému na náměstí Komenského a u bikeparkového hřiště 

• vstup do spolku Jindřichohradecká úzkokolejná dráha z.s. 

• uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Kunžak z.s. IČ 42410967 na 

bezúplatný převod nepotřebného malotraktoru BCS VIVID 400 s příslušenstvím inv.č. 

RC270 z roku 2012 pro výkon činnosti TJ Kunžak z.s.. 

• pořadí výběru firem na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2023“: 

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

2. LES SYSTÉM s.r.o., Hornoměcholupská 663, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy  

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

• aby na akci „Prodej dřeva I. čtvrtletí 2023“ byla vybrána firma Velkostatek Česká 

Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov, IČO: 023 72 606 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 1 900,- 1 700,- 1 750,- 1 450,- 

1b 2 450,- 2 000,- 2 050,- 1 450,- 

2a-4b 3 000,- 2 300,- 2 700,- 1 450,- 

5+ 2 900,- 2 000,- 2 400,- 1 450,- 
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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 1 900,- 1 700,- 1 700,- 1 450,- 

2a-4b 2 200,- 1 900,- 1 900,- 1 450,- 

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

  2,00 - 2,55 m       

Smrk 1 800,-    

Borovice 1 750,-    

4) OSB - délka 2,00 m    

  2,00 m    
Smrk 1 450,-    
Borovice 1 450,-    

5) DTD - délka 2,00  m   
  2,00 m    

Smrk 1 400,-     
Borovice 1 400,-    
• Místní program obnovy venkova obce Kunžak na období 2023 - 2027 

• firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Nabídková cena, 

zpracování změny č. 6 územního plánu Kunžak“: 

1. Jolana Zahrádková, Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav, IČ: 882 07 609 

2. Ing. arch. Milan Hrádek, Smržov 82, 379 01 Třeboň, IČ: 671 57 262 

3. Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, 378 52 Blažejov, IČ: 665 39 536 

• firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Nabídková cena, 

zpracování změny č. 7 územního plánu Kunžak“: 

1. Jolana Zahrádková, Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav, IČ: 882 07 609 

2. Ing. arch. Milan Hrádek, Smržov 82, 379 01 Třeboň, IČ: 671 57 262 

3. Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, 378 52 Blažejov, IČ: 665 39 536 

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

organizace Kunžak na úhradu části nákladů na dopravu, pořádání kulturních akcí a 

úhrada vstupného do divadel ve výši 30 000,- Kč pro rok 2023.       

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

• poskytnutí individuální dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, 

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

jako je nájem, služby k nájmu, kancelářské potřeby, poplatky za telefon, internet apod. od 

01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením 

č. 3. dne 22.01.2018 

• poskytnutí individuální dotace Hasičskému sportovnímu klubu J. Hradec z.s. ve výši             

5 000,- Kč na materiální vybavení pro členy soutěžních družstev v roce 2023. Text 

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

• aby obec Kunžak  pro realizaci stavby „Náhon do rybníků na p. č. 4433/1 v k. ú. Kunžak“ 

uzavřela   s ČR,  Povodí Vltavy, s. p. IČ 70889953, Holečkova 3178/8 Praha 5-

Smíchov,smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení    služebnosti spočívající v právu strpění 

zřízení a provozování Gravitačního potrubí na části pozemku Povodí a v právu vstupu a 

vjezdu na část pozemku p.  č. 357/3 v k. ú .Kunžak za účelem provozování, údržby a oprav 

Gravitačního potrubí. Jednorázová úhrada bude dle skutečného zaměřeného rozsahu 

služebnosti v m2 v jednotkové ceně 2 Kč/m2 bez DPH, minimálně však 100,-Kč bez DPH 
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ke které bude připočtena cena za administraci smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 5550,-

Kč bez DPH, ke které bude připočtena platná DPH. Geometrický plán a poplatek za vklad 

práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Kunžak. 

Za administraci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zaplatí Obec Kunžak 

částku 4360,- bez DPH. K ceně bude účtována DPH podle zákona o DPH 

• záměr prodat část pozemku p.č. 285/9 v obci a k.ú.Kunžak po úroveň sloupu s trafostanicí 

s ohledem na ochranné pásmo s tím, že si žadatelé o koupi objednají na vlastní náklady 

geometrický plán. Při zaměřování musí být  přítomen zástupce obce Kunžak a termín 

zaměření musí být oznámen týden předem 

• podle  geometrického plánu GK Ing. Pavla Pudila č.405-52/2022   zveřejnění záměru 

prodeje souboru  pozemků části p.č. 33/22 ozn. jako p.č. p.č. 33/30 ost.pl.jiná pl. o výměře 

23 m2,  p.č. 33/23 ost.pl.jiná pl. o nové výměře 132 m2, části p.č. 33/27 nově ozn. jako p.č. 

33/31 travní porost o výměře 288 m2 a části p.č. 1420/69 nově ozn.jako p.č. 1420/75 

ost.pl.jiná pl. o výměře 180 m2 a celé p.č. 1437 ost.pl.jiná pl.o výměře 84  m2 v obci 

Kunžak,k.ú.Valtínov pro majetkoprávní vypořádání  pozemků ve funkčním celku s objekty 

čp. 65 a   čp. 67 Valtínov ve vlastnictví fyzické osoby za cenu obvyklou ve výši 237 660,-

Kč. Ke stanovené kupní ceně bude připočtena platná DPH, protože jde o pozemky ve 

funkčním celku s objekty čp. 65 a    čp. 67 ve Valtínově.  Kupní smlouva  bude uzavřena 

nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji  souboru pozemků v Zastupitelstvu obce 

Kunžak. Kupní cena včetně DPH a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den 

podpisu smlouvy. Obec Kunžak obdrží   částku 4700,-Kč za vyhotovení znaleckého 

posudku Ing.I.Kuchyňky , i v případě, že kupující odstoupí od uzavření kupní smlouvy. 

Kupující uhradí poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí.  Pokud nebude 

smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena včetně DPH  a 

náklady související, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak 

• rozpočtové opatření vlastní č. 2/2023. Rozpočtové opatření č. 2/2023 je nedílnou součástí 

zápisu 

• zveřejnění záměru pronájmu částí obecních pozemků p.č.1264/1 (místní komunikace) a 

p.č. 22 (hráz rybníku) v k.ú. Mosty o výměře 225 m2 dle přiloženého zákresu za účelem 

přístupu k domu č.p. 47 v Mostech, na dobu neurčitou od 01. 03. 2023. Minimální cena za 

m2 a rok 5,-- Kč. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky 

nejpozději do 20. 02. 2023 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 částí pozemků 1264/1 a 22 Mosty“ 

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

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek 

• aby obec Kunžak  pro realizaci stavby „Náhon do rybníků na p. č. 4433/1 v k. ú . Kunžak“ 

uzavřela   s Lesy České republiky,  s. p. IČ 42196451, Přemyslova 1106/19,Nový Hradec 

Králové, 500  08 Hradec Králové smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  a 

smlouvu nájemní spočívající v právu umístit, provozovat,  opravovat a udržovat stavbu na 

části služebného pozemku  p.č.4828/10  v k.ú. Kunžak ve vlastnictví Lesů ČR. Věcné 

břemeno bude zřízeno za úplatu 10 000,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena daň 

z přidané hodnoty v zákonné výši. Geometrický plán a poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí uhradí Obec Kunžak. 
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S o u h l a s í: 

• jako člen honebního společenstva, aby pozemky Obce Kunžak zapsané na LV 10001 o 

výměře 19,7293 ha v k.ú. Kunžak a v k.ú. Suchdol u Kunžaku LV 10001 o výměře 23,0477 

ha byly i nadále dle Zákona o myslivosti 449/2001 Sb. v období 01.04.2023-31.03.2033 

pronajaty Mysliveckému sdružení Jitro Kunžak 

 

B e r e  n a  v ě d o m í: 

• nevyhovující stav techniky a v případě vypsání vhodného dotačního titulu na pořízení 

nové techniky pro údržbu obce její nákup 

 

J m e n u j e: 

• na akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 6 územního plánu Kunžak“ komisi pro 

otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 

1. Zátopek Vladimír     Náhradníci:  

2. Mrkva Ondřej     Král Petr 

3. Ing. Plucar Karel     Mgr. Dobeš Jan 

• na akci „Nabídková cena, zpracování změny č. 7 územního plánu Kunžak“ komisi pro 

otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 

1. Zátopek Vladimír     Náhradníci:  

2. Mrkva Ondřej     Král Petr 

3. Ing. Plucar Karel     Mgr. Dobeš Jan 

 

S t a n o v u j e: 

• měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva obce 

Kunžak s účinností od 01.02.2023 takto:  

- neuvolněný starosta:                        39 723,- Kč za měsíc      

- neuvolněný místostarosta:                 17 875,- Kč za měsíc        

- předseda  výboru  nebo komise                   3 972,- Kč za měsíc  

- člen  výboru nebo komise    3 311,- Kč za měsíc  

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí         1 986,- Kč za měsíc   

  

Schůze skončila v 20.00 hodin                                                                

Zapsala: Matoušková 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

             Pavel Jirků                                                                    Martin Waszniowski 

           

            Ověřeno dne:                                                                            Ověřeno dne: 

 

 

 

                                                                 Petr Král 

                                                              starosta obce 

 

 

                                                              Ověřeno dne: 

 


