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Zápis č. 3 

zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 11. 2022 v 17.oo hodin 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

 

Starosta přivítal zastupitele a zahájil zasedání.  

Ověřovatelé zápisu 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 3. listopadu 2022 zápis 

ověřili bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány. 

Třetí 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 14. 11. 2022 do 24. 11. 2022. 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: Mgr. Jan Dobeš, Luboš Rozporka 

Zapisovatelka: Eva Matoušková 

 

Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Obecně závazná vyhláška č.1/2022 (odpady) 

3. Stanovení cen za likvidaci odpadů 

4. Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2024-25 

5. Žádost o poskytnutí individuální dotace – PREVENT 99, z.ú. 

6. Výkup pozemků - cyklotrasa Kunžak-Lomy 

7. Školská rada ZŠ SNW Kunžak 

8. Vánoční koncert 

9. Rozpočtová opatření vlastní  

10. Různé 

11. Diskuse 

 

Starosta navrhuje nově zařadit bod H 10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na p.č. 2534 v k.ú. Valtínov s Jč krajem – SUS Jč kraje – kanalizace a ČOV Valtínov 

 

Program po změnách:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Obecně závazná vyhláška č.1/2022 (odpady) 

3. Stanovení cen za likvidaci odpadů 

4. Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2024-25 

5. Žádost o poskytnutí individuální dotace – PREVENT 99, z.ú. 

6. Výkup pozemků - cyklotrasa Kunžak-Lomy 

7. Školská rada ZŠ SNW Kunžak 

8. Vánoční koncert 

9. Rozpočtová opatření vlastní  
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10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 2534 v k.ú. 

Valtínov s Jč krajem – SUS Jč kraje – kanalizace a ČOV Valtínov 

11. Různé 

12. Diskuse 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 2: 

Místostarosta seznámil zastupitelstvo se změnami již odsouhlaseného návrhu obecně závazné 

vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kunžak o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 3: 

Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem ceníku za likvidaci komunálního a tříděného 

odpadu pro podnikatele. 

Ceník odpadů pro podnikatele včetně DPH Cena     Cena/rok  

   

Komunální odpad - týdenní známka na popelnici 110 l 140,00 Kč   

Likvidace pytlů 85,00 Kč   

Pytel 15,00 Kč   

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)*   3 600,00 Kč 

Roční paušální platba za komunální  odpad*   2 400,00 Kč 

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)**   18 000,00 Kč 

Roční paušální platba za komunální  odpad**   24 000,00 Kč 

   
* platí pokud objem jednotlivých druhů odpadu nepřesáhne 110l týdně  
** objem 1100l týdně   

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje ceník za likvidaci komunálního a tříděného odpadu pro 

podnikatele. 

Ceník odpadů pro podnikatele včetně DPH Cena Cena/rok 

   
Komunální odpad - týdenní známka na popelnici 110 l 140,00 Kč   

Likvidace pytlů 85,00 Kč   

Pytel 15,00 Kč   

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)*   3 600,00 Kč 

Roční paušální platba za komunální  odpad*   2 400,00 Kč 

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)**   18 000,00 Kč 

Roční paušální platba za komunální  odpad**   24 000,00 Kč 

Výsledek hlasování: 

Pro:10x 

Proti:0x 

Zdržel se: 1x Plucar 
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K bodu  4: 

Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi před jednáním zastupitelstva k prostudování 

připravovaný návrh rozpočtu obce na rok 2023.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč: 

Předpokládané  daňové příjmy – třída 1  36 905 500,- 

   nedaňové příjmy – třída 2    4 105 713,- 

   přijaté transfery – třída 4       569 200,- 

Celkem příjmy      41 580 413,- 

 

 

Předpokládané běžné výdaje – třída 5   30 128 339,61 

   kapitálové výdaje – třída 6  23 445 000,- 

Celkem výdaje      53 573 339,61 

 

Financování       11 992 926,61 

(schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let) 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 

2023. 

    Příjmy   41 580 413,- Kč 

    Výdaje   53 573 339,61 Kč 

    Financování  11 992 926,61 Kč 

Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let. Návrh rozpočtu je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi před jednáním zastupitelstva k prostudování 

připravovaný návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024-25 

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu v Kč: 

                rok 2024    rok 2025   

Příjmy:              41 300 000           41 300 000                           

Výdaje:               35 310 000           34 000 000                            

Financování            -   5 990 000                          -   7 300 000                           

přebytek  

 

Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu  obce Kunžak 

na roky 2024-25 v Kč takto:  

                rok 2024    rok 2025   

Příjmy:              41 300 000           41 300 000                           

Výdaje:               35 310 000           34 000 000                            

Financování           -    5 990 000                          -   7 300 000                           

přebytek 

Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Mrkva 
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K bodu  5: 

Prevent 99 z.ú. žádá o poskytnutí dotace ve výši 11 231,- Kč na zajištění běžného provozu 

služeb Jihočeský streetwork PREVENT a Kontaktní centrum PREVENT Jindřichův Hradec 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. 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. na zajištění 

běžného provozu služby Jihočeský streetwork PREVENT a Kontaktní centrum PREVENT 

Jindřichův Hradec od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 10x 

Proti:0x 

Zdržel se:1x Dobeš 

  

K bodu  6: 

WAY project s.r.o. předala Obci Kunžak seznam pozemků dotčených plánovanou stavbou 

„Cyklostezka Kunžak-Lomy“. Před  zahájením stavby „Cyklostezka Kunžak-Lomy“ je třeba se 

majetkoprávně vypořádat s vlastníky pozemků dotčených plánovanou stavbou  v obci a k.ú. 

Kunžak. S vlastníky jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích kupních. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak nechala vyhotovit geometrické 

oddělovací plány pro výkupy pozemků dotčených plánovanou stavbou  „Cyklostezka Kunžak-

Lomy“ dle projektu WAY project s.r.o.  

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 za výkupy pozemků  

dotčených plánovanou stavbou „Cyklostezka Kunžak“ v obci a k.ú. Kunžak  

Výsledek hlasování:  

Pro:10x 

Proti:0x 

Zdržel se:1x Zátopek 

    

K bodu 7: 

Skončil mandát zástupců zřizovatele /Obce/ ve školské radě ZŠ SNW Kunžak. V souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 167 je nutné jmenovat nové zástupce obce do 

školské rady ZŠ SNW Kunžak na tříleté období.  Do školské rady starosta navrhuje: Ing. 

Plucara Karla, Vladimíra Zátopka, Ondřeje Mrkvu  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje na tříleté období do školské rady ZŠ SNW Kunžak tyto 

členy: Ing. Plucara Karla, Vladimíra Zátopka, Ondřeje Mrkvu  

Pro:8x 

Proti:0x 

Zdržel se:3 x Plucar, Zátopek, Mrkva  
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K bodu 8:  

Je potřebné stanovit vstupné na Vánoční koncert, který se bude konat v obřadní síni Obecního 

úřadu Kunžak dne  20. 12. 2022 v 18.00 hodin. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje vstupné na Vánoční koncert 20.12.2022 ve výši  

150,- Kč. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 9:  

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 20/2022.  

Jedná se o přesuny a zvýšení výdajů (přesun Úprava prostranství 2/1 – z místní komunikace na 

kanalizaci a na PD Napojení vrtu HV-3 Kunžak, navýšení výdajů na vánoční osvětlení strom 

náměstí, vystoupení souboru Chůdadlo na vánočních trzích, vybavení nábytkem místnosti 

budoucí podatelny na OÚ) – zvýšení rozpočtu výdajů o 113 195,- Kč 

V rozpočtu financování byla zapojena rozpočtová položka pro zachycení finančních prostředků 

vložených na vkladový účet s přesahem do dalšího rozpočtového roku ve výši Kč 25 000 000,-

-, která má ke konci roku vliv na rozpočtovou položku Změny stavu krátkodobých prostředků 

na BÚ ve finančním výkazu – zvýšení rozpočtu financování celkem o 113 195,- Kč (bude kryto 

použitím části přebytku z minulých let). 

  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 20/2022. Rozpočtové 

opatření č. 20/2022 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 10: 

Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  služebnosti inženýrských 

sítí  s Jihočeským krajem IČ 70890650,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice, 

prostřednictvím Správy a údržby silnic Jč kraje,p.o. IČ 70971641, se sídlem Nemanická 

2133/10, České Budějovice na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Valtínov“ na p.č.2534 

ost.pl.silnice II/151 v k.ú.Valtínov ve prospěch investora, Obce Kunžak. Právo služebnosti -

tj.právo uložení kanalizace a kanalizačních přípojek do pozemku p.č.2534 ost.pl.silnice II/151 

v k.ú.Valtínov a právo přístupu k nim a právo jejich oprav a údržby, bude zřízeno bezúplatně, 

na dobu neurčitou.Obec Kunžak uhradí geometrický plán po dokončení stavby a vklad do 

katastru nemovitostí. 

 

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

smlouvě o zřízení  služebnosti inženýrských sítí  s Jihočeským krajem IČ 70890650, U Zimního 

stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jč kraje,p.o. 

IČ 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice na realizaci stavby „Kanalizace 

a ČOV Valtínov“ na p.č.2534 ost.pl.silnice II/151 v k.ú.Valtínov ve prospěch investora, Obce 

Kunžak. Právo služebnosti -tj.právo uložení kanalizace a kanalizačních přípojek do pozemku 

p.č.2534 ost.pl.silnice II/151 v k.ú.Valtínov a právo přístupu k nim a právo jejich oprav a 

údržby, bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Obec Kunžak uhradí geometrický plán po 

dokončení stavby a vklad do katastru nemovitostí. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 
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K bodu 11 Různé:  

Pan Rozporka – informace o dotaci na stromky 

Pan Drobil – Česko zpívá koledy se v letošním roce se uskuteční 7. prosince 2022 v 18. hodin 

Starosta – ukončení činnosti ordinace ve Valtínově k 31. 12. 2022 

- SDH Valtínov si žádá o zařazení akcí do rozpočtu na rok 2023, budou realizovány 

v případě poskytnutí dotace 

- Informace o instalaci houpaček do Valtínova a Mostů 

 

K bodu 12 Diskuse: 

Pan Košťál – osvětlení kostela v Kunžaku vypnout, po dohodě bude svítit pouze 3 hodiny 

Pan Mrkva – požádat církev o údržbu kostela 

 

 

                 

 

 
 

 

                                                              Usnesení č. 3 

 Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 11. 2022 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

S ch v a l u j e :  

• obecně závaznou vyhlášku obce Kunžak o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

• ceník za likvidaci komunálního a tříděného odpadu pro podnikatele 

          Ceník odpadů pro podnikatele včetně DPH Cena      Cena/rok 

   

Komunální odpad - týdenní známka na popelnici 110 l 

140,00 

Kč   

Likvidace pytlů 85,00 Kč   

Pytel 15,00 Kč   

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)*   3 600,00 Kč 

Roční paušální platba za komunální  odpad*   2 400,00 Kč 

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)**   18 000,00 Kč 

Roční paušální platba za komunální  odpad**   24 000,00 Kč 

• aby Obec Kunžak nechala vyhotovit geometrické oddělovací plány pro výkupy 

pozemků dotčených plánovanou stavbou  „Cyklostezka Kunžak-Lomy“ dle projektu 

WAY project s.r.o.  

• kupní cenu ve výši Kč 150,-/m2 za výkupy pozemků dotčených plánovanou stavbou 

„Cyklostezka Kunžak“ v obci a k.ú. Kunžak  

• rozpočtové opatření vlastní č. 20/2022. Rozpočtové opatření č. 20/2022 je nedílnou 

součástí zápisu 
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• aby obec Kunžak  uzavřela   smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení  služebnosti 

inženýrských sítí  s Jihočeským krajem IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 

76 České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jč kraje,p.o. IČ 70971641, 

se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice na realizaci stavby „Kanalizace a 

ČOV Valtínov“ na p.č.2534 ost.pl.silnice II/151 v k.ú.Valtínov ve prospěch investora, 

Obce Kunžak. Právo služebnosti -tj.právo uložení kanalizace a kanalizačních přípojek 

do pozemku p.č.2534 ost.pl.silnice II/151 v k.ú.Valtínov a právo přístupu k nim a právo 

jejich oprav a údržby, bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou.Obec Kunžak uhradí 

geometrický plán po dokončení stavby a vklad do katastru nemovitostí 

 

 

S o u h l a s í: 

• se zveřejněním návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2023. 

    Příjmy   41 580 413,- Kč 

    Výdaje   53 573 339,61 Kč 

    Financování  11 992 926,61 Kč 

Schodek rozpočtu bude kryt použitím části přebytku z minulých let. Návrh rozpočtu je 

nedílnou součástí tohoto zápisu 

• se zveřejněním návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu  obce Kunžak na roky  

2024-25 v Kč takto:  

                rok 2024    rok 2025   

Příjmy:              41 300 000           41 300 000                           

Výdaje:               35 310 000           34 000 000                            

Financování           -    5 990 000                          -   7 300 000                           

přebytek 

Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu 

 

 

 

N e s ch v a l u j e: 

• dotaci zapsanému ústavu Prevent 99 z.ú. na zajištění běžného provozu služby Jihočeský 

streetwork PREVENT a Kontaktní centrum PREVENT Jindřichův Hradec od 01. 01. 

2023 do 31. 12. 2023 

 

 

 

J m e n u j e: 

• na tříleté období do školské rady ZŠ SNW Kunžak tyto členy: Ing. Plucara Karla, 

Vladimíra Zátopka, Ondřeje Mrkvu  
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S t a n o v u j e: 

• vstupné na Vánoční koncert 20.12.2022 ve výši 150,- Kč 

 

 

Schůze skončila v 18.30 hodin                                                                

Zapsala: Matoušková 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jan Dobeš                                                                        Luboš Rozporka 

          Ověřeno dne:                                                                               Ověřeno dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Petr Král 

                                                              starosta obce 

 

 

                                                              Ověřeno dne: 

 


