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  Zápis č. 28 

ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 02. 2021 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 

 

Osmadvacáté 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 10. 02. 2021 do 18. 02. 2021. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

 

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

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Karel Plucar, Martin Waszniowski 

Zapisovatelka: Eva Šteflová 

 

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

2. Obecně závazná vyhláška obce Kunžak č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

3. Obnova Kešnerova rybníka na p.č. 236/1 v k.ú. Kunžak 

4. Nájem nebytových prostor v době nouzového stavu 

5. Zahrada MŠ Kunžak – „Křídla motýlí“ 

6. Oprava komunikace k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak 

7. Vyřazení z pasportu MK – místní komunikace 18c 

8. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Bohumil Pidrman 

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s. 

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

11. Žádost o prodej 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 k.ú.Valtínov 

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

13. Žádost o prodej nebo směnu p.č. 2981/85 a p.č. 2981/86 v obci a k.ú. Kunžak 

14. Žádost o prodej části p.č. 11 a části p.č. 14/2 v k.ú. Mosty  

15. Žádost o prodej části p.č.271/1 za domem čp. 25 v Kunžaku 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 4823 k.ú. Kunžak-EG.D, a.s. 

17. Zápis do kroniky 2020 

18. Rozpočtová opatření vlastní 

19. Různé 

      a) Oprava kanalizace Mosty 

20. Diskuse 

 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 
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K bodu 2:  

Místostarosta seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním 

poplatku z pobytu. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z   

     pobytu. 

     Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 3:  

Bod č.3 neprojednán, není ukončeno výběrové řízení. 

 

K bodu 4: 

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci Covid – 19 obdržela Obec Kunžak žádost o 

dočasné odpuštění nájemného z nebytových prostor v majetku obce Kunžak.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje v souvislosti s probíhající pandemií nemoci Covid – 19  

snížení nájemného u všech nájemců podnikajících v nebytových prostorách Obce Kunžak, kteří 

z důvodu nařízení vlády o uzavření provozoven nemohli provozovat svoji činnost v těchto 

prostorách na 50% sjednaného nájemného po dobu od 01.01. 2021 do 31. 12. 2021. 

     Výsledek hlasování:  

Pro: 9x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 2x Dobeš, Iboš 

 

K bodu 5:     

Na akci „Zahrada MŠ Kunžak „Křídla motýlí“ je nutné uzavřít smlouvu č. 1190700099 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky se Státním fondem 

životního prostředí České republiky. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavření smlouvy o č. 1190700099 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky se Státním fondem životního prostředí 

České republiky na akci „Zahrada MŠ Kunžak „Křídla motýlí“. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 6: 

Dne 18.02.2021 byly na Zastupitelstvu obce Kunžak otevřeny obálky s nabídkami na akci 

„Oprava komunikace k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ 

      

Osloveny byly tyto firmy: 

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice,  

     IČ: 480 35 599 

    2. CZECH CANADA s.r.o., Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov,  

   IČ: 260 25 256  

    3. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak 

  IČ: 026 98 331 
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Doručeny byly tyto nabídky: 

     1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice,  

    IČ: 480 35 599 

     2. CZECH CANADA s.r.o., Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov,  

    IČ: 260 25 256  

     3. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak 

   IČ: 026 98 331 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak zevrubně posoudilo došlé nabídky na akci „Oprava komunikace 

k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“. 

Pořadí výběru firem: 

 

 1. CZECH CANADA s.r.o., Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov,  

     IČ: 260 25 256                                  

  Nabídnutá cena 106 722,-  Kč bez DPH 

 

     2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice,  

     IČ: 480 35 599 

      Nabídnutá cena  209 439,- Kč bez DPH 

  

      3. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak 

    IČ: 026 98 331 

  Nabídnutá cena 499 779,- Kč bez DPH 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akci „Oprava komunikace 

k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“: 

    1. CZECH CANADA s.r.o., Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 260 25 256                                  

 Nabídnutá cena 106 722,-  Kč bez DPH 

    2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599 

    Nabídnutá cena  209 439,- Kč bez DPH                                                                                           

    3.  Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 026 98 331 

 Nabídnutá cena 499 779,- Kč bez DPH 

     Výsledek hlasování:  

Pro: 8x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 3x Mrkva, Iboš, Plucar 

 

     Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Oprava komunikace k parcelám číslo 

274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ byla vybrána firma CZECH CANADA s.r.o., 

Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 260 25 256 za nabídnutou cenu 106 722,-  Kč 

bez DPH 

     Výsledek hlasování:  

Pro: 8x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 3x Mrkva, Iboš, Plucar 

 

K bodu 7:     

Tento bod nebyl projednáván. 
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K bodu 8: 

Pan Bohumil Pidrman žádá o poskytnutí individuální dotace na provozování pojízdné prodejny 

v Terezíně, na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově, v Kaprouně pro rok  2021 ve výši 12 000,- Kč.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace panu Bohumilu Pidrmanovi ve výši 

12 000,- Kč na provozování pojízdné prodejny v Terezíně, na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově, 

v Kaprouně pro rok 2021. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 

22.01.2018. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 9:  

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. 2021 do 31. 12. 

2021. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci 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 a internet od  

01. 01. 2021 do 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. žádá o poskytnutí dotace na sportovní činnost TJ Kunžak 

pro rok 2021 ve výši 130 000,- Kč.  

Dotace bude využita na tyto účely: 

- Údržba sportovního areálu a hřiště (hnojivo na hřiště, osivo, pohonné hmoty, drobné 

opravy a nákup materiálu, náhradní díly na sekačku, rekonstrukce technického zázemí 

areálu, údržba a provoz Multikáry a ostatní techniky a vše spojené s údržbou a provozem 

areálu) 

- Mzda Kovář Pavel (údržba sportovního areálu) – 36 000,- 

- Spotřeba energie a vody ve sportovním areálu (plyn, elektřina a voda) 

- Sportovní vybavení 

- Doprava hráčů 

- Organizace soutěží 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s. ve 

výši 130 000,- Kč na sportovní činnost pro rok 2021. Dotace bude využita na tyto účely: 

Údržba sportovního areálu a hřiště (hnojivo na hřiště, osivo, pohonné hmoty, drobné opravy a 

nákup materiálu, náhradní díly na sekačku, rekonstrukce technického zázemí areálu, údržba a 

provoz Multikáry a ostatní techniky a vše spojené s údržbou a provozem areálu) 

Mzda Kovář Pavel (údržba sportovního areálu) – 36 000,- 

     Spotřeba energie a vody ve sportovním areálu (plyn, elektřina a voda) 

     Sportovní vybavení 

     Doprava hráčů 

     Organizace soutěží 

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

Pro: 10x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 1x Iboš 

 

K bodu 11: 

Kontrolní výbor na místě samém  posoudil  možnost  prodeje p.č.33/23,p.č.33/22,části 

p.č.1420/69,p.č.33/27,p.č.1437,p.č.33/13 v k.ú.Valtínov  

Kontrolní výbor doporučuje: 

-neprodat p.č. 33/13 a  prodat části pozemků upravené dle nákresu na místě samém, z p.č. 

33/22 vydlážděnou část před vchodem do budovy,dlážděný chodníček kolem budovy a 

zarovnání v zadní části dle nákresu, p.č. 1437, p.č. 33/23, část p.č. 33/27 dle nákresu (po 

jímky),část p.č. 1420/69 dle nákresu – před budovou bývalé hasičské zbrojnice a mezi 

budovami-ponechat prostor pro chodník.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej p.č. 33/13 v k.ú.Valtínov 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby si žadatel nechal vyhotovit geometrický oddělovací 

plán na části pozemků upravené dle nákresu na místě samém, z p.č. 33/22 vydlážděnou část 

před vchodem do budovy, dlážděný chodníček kolem budovy a zarovnání v zadní části dle 

nákresu, část p.č. 33/27 dle nákresu včetně jímek, část p.č. 1420/69 dle nákresu – před budovou 

bývalé hasičské zbrojnice a mezi budovami-ponechat prostor pro chodník. Při zaměřování musí 

být zajištěna přítomnost zástupce obce a termín zaměření musí být oznámen nejméně týden 

předem.Po předložení geometrického plánu bude Zastupitelstvo v řízení o žádosti na prodej  

p.č.33/23,části p.č.33/22,části p.č.1420/69,části p.č.33/27,p.č.1437 v k.ú.Valtínov pokračovat. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

  

K bodu 12:         

Kontrolní výbor na místě samém  posoudil  možnost  prodeje části pozemku p.č. 271/1 za 

domem čp. 26 v Kunžaku a  nedoporučuje prodej pozemku vzhledem k tomu,že podle platného 

územního plánu se jedná o plochu U-veřejné prostranství,což jasně omezuje jeho přípustné 

využití.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej části p.č. 271/1 v k.ú.Kunžak dle předloženého 

zákresu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

                                    

K bodu 13: 

Kontrolní výbor na místě samém  posoudil  možnost prodeje  nebo směny části p.č. 2981/85 a 

části p.č. 2981/86 v obci a k.ú. Kunžak a  doporučuje prodej- směnu části pozemků upravené 

dle nákresu na místě samém, tj. cca 5x10 m na parkování osobních automobilů nebo navrhuje 

vybudovat veřejné parkoviště na náklady obce s rozlohou cca 5x24 m. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej - směnu části pozemků p.č. 2981/85 a p.č. 

2981/86 v obci a k.ú. Kunžak upravené dle nákresu na místě samém, tj. cca 5x10 m na 

parkování osobních automobilů. 
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Výsledek hlasování:  

Pro: 8x 

Proti: 1 x Král 

Zdržel se: 2x Iboš, Zátopek 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje vybudovat na  části p.č. 2981/85 a části p.č. 2981/86 

v obci a k.ú. Kunžak veřejné parkoviště na náklady obce s rozlohou cca 5x24 m. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 8x 

Proti: 1 x Král 

Zdržel se: 2x Iboš, Zátopek 

 

K bodu 14: 

Kontrolní výbor na místě samém  posoudil  možnost  prodeje části pozemku p.č. 11 rybník, 

vodní plocha a části p.č. 14/2 ost.pl. komunikace v obci Kunžak, k.ú. Mosty u domu čp. 7. 

Kontrolní výbor nedoporučuje prodej pozemků vzhledem k tomu, že dle platného územního 

plánu se jedná o plochu vedenou jako veřejné prostranství -U, což jasně omezuje jejich 

přípustné využití. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej části pozemku p.č. 11 rybník, vodní plocha a 

části p.č. 14/2 ost.pl. komunikace v obci Kunžak, k.ú. Mosty u domu čp. 7. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 15: 

Obec Kunžak obdržela žádost o koupi   části pozemku p.č. 271/1 za domem čp. 25 v Kunžaku.  

Vzhledem k tomu, že podle platného územního plánu se jedná o plochu vedenou jako veřejné 

prostranství-U, což jasně omezuje jeho přípustné využití a kontrolní výbor již  na místě samém  

posuzoval jinou žádost o prodej části pozemku p.č. 271/1 v k.ú. Kunžak a prodej nedoporučil, 

navrhuje se prodej požadované části pozemku p.č. 271/1 v k.ú. Kunžak za domem čp. 25 

v Kunžaku neschválit. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej části p.č. 271/1 v k.ú. Kunžak dle předloženého 

zákresu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 16: 

Obec Kunžak obdržela po dokončení akce“ Kunžak, Strmilovská, Jedlička-kabel NN“ návrh na 

uzavření  smlouvy o zřízení  věcného břemene č. JH-014330063793/001  za účelem zřízení, 

provozování, oprav a údržby distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře 

NN, uzemnění na pozemku  p. č. 4823  v obci a k.ú. Kunžak. Navrhuje se uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene č. . JH-014330063793/001 s EG.D,a.s. IČ 28085400 se sídlem 

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. Právo věcného břemene bude  zřízeno jako časově 

neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 1 500,-Kč bez DPH.K této částce bude 

připočtena platná sazba DPH.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak  uzavřela  smlouvu o zřízení  věcného 

břemene č. JH-014330063793/001  za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby distribuční 

soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře NN, uzemnění na pozemku  p. č. 4823  

v obci a k.ú. Kunžak  s EG.D,a.s. IČ 28085400 se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole,         
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602 00 Brno. Právo věcného břemene bude  zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou 

náhradu celkem  1 500,-Kč bez DPH.K této částce bude připočtena platná sazba DPH.  

Výsledek hlasování:  

Pro: 10x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 1x Iboš 

 

K bodu 17: 

Kronikářka obce Kunžak Mgr. Eva Krafková předložila zápis do kroniky obce Kunžak za rok 

2020. Zápis zkontrolovali místostarosta obce Petr Král a Ing. Vladimír Šamal, starosta obce. 

Navrhuje se, aby zastupitelstvo tento zápis schválilo. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2020.  

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 18: 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 3/2021. 

Jedná se o zvýšení výdajů (navýšení výdajů na veřejné osvětlení M. Podolí přepojení, výdaje na 

pořízení nové sběrné nádoby na směsný komunální odpad) – zvýšení rozpočtu výdajů o 

30 769,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 30 769,- Kč (bude kryto použitím části přebytku 

z minulých let). 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 3/2021. Rozpočtové 

opatření č. 3/2021 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10x 

Proti: 0 x  

Zdržel se: 1x Iboš 

 

K bodu 19 Různé: 

a) U čp. 60 v Mostech bude provedena oprava kanalizace. 

 

K bodu 20 Diskuse: 

Starosta seznámil zastupitele s dopisem pana L. Kloibra, dopisem manželů Dvořákových – 

bude zařazeno na příští zasedání zastupitelstva. 

Ing. K. Winkler podal informaci o možnostech dotací pro TJ. 

Ing. Plucar – vznesl podnět na obnovu (revizi) dopravního značení místních komunikací  

 

 

Usnesení č. 28 

                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 02. 2021 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

V y d á v á: 

 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
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S c h v a l u j e: 

 v souvislosti s probíhající pandemií nemoci Covid – 19  snížení nájemného u všech 

nájemců podnikajících v nebytových prostorách Obce Kunžak, kteří z důvodu nařízení 

vlády o uzavření provozoven nemohli provozovat svoji činnost v těchto prostorách na 

50% sjednaného nájemného po dobu od 01.01. 2021 do 31. 12. 2021 

 uzavření smlouvy o č. 1190700099 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky se Státním fondem životního prostředí České republiky na 

akci „Zahrada MŠ Kunžak „Křídla motýlí“  

 pořadí výběru firem na akci „Oprava komunikace k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 

274/14 v k.ú. Kunžak“: 

1. CZECH CANADA s.r.o., Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 260 25 256                                  

     Nabídnutá cena 106 722,-  Kč bez DPH 

           2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 

           Nabídnutá cena  209 439,- Kč bez DPH                                                                                           

     3. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak,     

     IČ:02698331 Nabídnutá cena 499 779,- Kč bez DPH 

 aby na akci „Oprava komunikace k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. 

Kunžak“ byla vybrána firma CZECH CANADA s.r.o., Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 

- Smíchov, IČ: 260 25 256 za nabídnutou cenu 106 722,-  Kč bez DPH 

 poskytnutí dotace panu Bohumilu Pidrmanovi ve výši 12 000,- Kč na provozování 

pojízdné prodejny v Terezíně, na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově, v Kaprouně pro rok 

2021. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.01.2018 

 dotaci 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 a internet od  01. 01. 2021 do 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 130 000,- Kč na sportovní 

činnost pro rok 2021. Dotace bude využita na tyto účely: 

Údržba sportovního areálu a hřiště (hnojivo na hřiště, osivo, pohonné hmoty, drobné 

opravy a nákup materiálu, náhradní díly na sekačku, rekonstrukce technického zázemí 

areálu, údržba a provoz Multikáry a ostatní techniky a vše spojené s údržbou a 

provozem areálu) 

Mzda Kovář Pavel (údržba sportovního areálu) – 36 000,- 

            Spotřeba energie a vody ve sportovním areálu (plyn, elektřina a voda) 

Sportovní vybavení 

Doprava hráčů 

Organizace soutěží 

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

 aby si žadatel nechal vyhotovit geometrický oddělovací plán na části pozemků upravené 

dle nákresu na místě samém, z p.č. 33/22 vydlážděnou část před vchodem do budovy, 

dlážděný chodníček kolem budovy a zarovnání v zadní části dle nákresu, část p.č. 33/27 

dle nákresu včetně jímek, část p.č. 1420/69 dle nákresu – před budovou bývalé hasičské 

zbrojnice a mezi budovami-ponechat prostor pro chodník. Při zaměřování musí být 

zajištěna přítomnost zástupce obce a termín zaměření musí být oznámen nejméně týden 

předem. Po předložení geometrického plánu bude Zastupitelstvo v řízení o žádosti na 

prodej  p.č.33/23,části p.č.33/22,části p.č.1420/69,části p.č.33/27,p.č.1437 

v k.ú.Valtínov pokračovat 

 vybudovat na  části p.č. 2981/85 a části p.č. 2981/86 v obci a k.ú. Kunžak veřejné 

parkoviště na náklady obce s rozlohou cca 5x24 m 
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 aby obec Kunžak  uzavřela  smlouvu o zřízení  věcného břemene č. JH-

014330063793/001  za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby distribuční 

soustavy - kabelového vedení NN ,kabelového pilíře NN, uzemnění na pozemku  p. č. 

4823  v obci a k.ú. Kunžak s EG.D, a.s. IČ 28085400 se sídlem Lidická 1873/36, Černá 

Pole, 602 00 Brno. Právo věcného břemene bude  zřízeno jako časově neomezené, za 

jednorázovou náhradu celkem  1 500,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena 

platná sazba DPH 

 zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2020 

 rozpočtové opatření vlastní č. 3/2021. Rozpočtové opatření č. 3/2021 je nedílnou 

součástí zápisu 

 

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

 prodej p.č. 33/13 v k.ú.Valtínov 

 prodej části p.č. 271/1 v k.ú.Kunžak dle předloženého zákresu 

 prodej - směnu části pozemků p.č. 2981/85 a p.č. 2981/86 v obci a k.ú. Kunžak 

upravené dle nákresu na místě samém, tj. cca 5x10 m na parkování osobních 

automobilů 

 prodej části pozemku p.č. 11 rybník, vodní plocha a části p.č. 14/2 ost.pl. komunikace 

v obci Kunžak, k.ú. Mosty u domu čp. 7  

 prodej části p.č. 271/1 v k.ú. Kunžak dle předloženého zákresu 

    

Schůze skončila v 19.30 hodin   

Zapsala: Šteflová 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

     Ing. Karel Plucar                                                                          Martin Waszniowski                                                                                                     

                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

        Ověřeno dne:                                                                                   Ověřeno dne: 

  

 

 

 

                                                         Ing. Vladimír Šamal 

                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

                                                                 Ověřeno dne: 


