


Činnost OÚ a zastupitelstva 
 

Obecní zastupitelstvo se během roku 2022 scházelo pravidelně, celkem na 13 zasedáních. 

Původní zastupitelstvo zasedalo 9krát a nově zvolené 4krát. 

 

Ing. Vladimír Šamal se k 1. 1. 2022 vzdal mandátu a odstoupil z funkce starosty. Na jeho 

místo v zastupitelstvu nastoupil Josef Drobil (KDU-ČSL). Neuvolněným starostou byl zvolen 

Petr Král a neuvolněnými místostarosty byli zvoleni Pavel Iboš a Karel Winkler. 

 

Zastupitelstvo do voleb – září 2022: 

Složení zastupitelstva: 

Mgr. Jan Dobeš (Nezávislí) 

Josef Drobil (KDU-ČSL)  

Pavel Iboš (Živnostníci) 

Petr Král (ČSSD)  

Ondřej Mrkva (Hasiči Kunžak)  

Ing. Karel Plucar (SNK – SDH Valtínov) 

Luboš Rozporka (KSČM)  

Ing. Jaroslav Štefl (Živnostníci) 

Martin Waszniowski (Živnostníci)  

Ing. Karel Winkler (Tělovýchova a sport)  

Vladimír Zátopek (Nezávislí) 

 

Finanční výbor: Mgr. Jan Dobeš  – předseda, Jiří Dvořák,  Ondřej Mrkva, Zdeněk 

Pudil, Zdeněk Zámečník  – členové. 

 

Kontrolní výbor: Ing. Karel Winkler – předseda, Martin Waszniowski, Ing. Jaroslav 

Štefl, Ing. Karel Plucar, Pavel Iboš   - členové.  

 

Komise sociální a bytová: Luboš Rozporka – předseda, Hana Bitalová DiS., Marta 

Hájková, Eva Šteflová, Jindřich Waszniowski  – členové. 

 

Komise školská a kulturní: Vladimír Zátopek – předseda, Josef Drobil,  Iva 

Eichlerová, Dana Kudrnová  – členové. 

 

Zastupitelstvo po volbách – září 2022: 

Mgr. Jan Dobeš (Nezávislí) 

Josef Drobil (KDU-ČSL) 

Pavel Jirků (Tělovýchova a sport) 

Zdeněk Košťál (Nezávislí) 

Petr Král (ČSSD)  

Pavel Kovář (Tělovýchova a sport) 

Ondřej Mrkva (Hasiči Kunžak)  

Ing. Karel Plucar (SNK – SDH Valtínov) 

Luboš Rozporka (KSČM)  

Martin Waszniowski (Hasiči Kunžak)  

Vladimír Zátopek (Nezávislí) 

 

Neuvolněný starosta: Petr Král 

Neuvolněný místostarosta: Mgr. Jan Dobeš 





































Firma PRUSA RESEARCH zapůjčila na základě smlouvy 3D tiskárnu Original Prusa MINI. 

Účelem této výpůjčky je využití 3D tiskárny při výuce. Jestliže škola zpracuje projekt, kde 

prakticky budou žáci využívat 3D tiskárnu, tak po té firma převedla 3D tiskárnu do vlastnictví 

školy. 

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená 

podpora EVVO ve školách -  O přírodě v přírodě 

Záměrem je umožnit žákům praktické poznávání přírody a vztahů v přírodě. Projekt obsahuje 

2 vícedenní pobytové terénní exkurze za poznáváním Jihočeského kraje - Slepičích hor a 

Třeboňska. Celkové náklady na projekt jsou 46 571,- Kč, z toho získaná dotace je ve výši 41 

910,- Kč. 

 

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená 

podpora EVVO ve školách - Žákovský průzkum bezobratlých živočichů údolí Struha 

Projekt navazuje na předchozí žákovské průzkumy z let 2007 a 2008, kde žáci sledovali 

abiotické faktory a fytocenózu v okolí potoka Struha u Kunžaku. Těžištěm současného 

projektu je terénní práce žáků druhého stupně základní školy. Projekt bude zahájen přípravou 

terénního průzkumu, žáci se rozdělí do pracovních týmů, seznámí se s lokalitou a s výsledky 

již provedených výzkumů. Budou se učit pracovat s určovacími pomůckami (klíče, BioLib) a 

s pomůckami, které budou používat v terénu (exhaustor, binokulární lupa, lupa na mobilní 

telefon, kapesní mikroskopy, atd.). V průběhu terénních prací v místní lokalitě budou 

zjišťovat výskyt jednotlivých druhů (skupin) bezobratlých několikrát v průběhu roku a v 

různých typech prostředí. Naučí se podle typických znaků organismy určovat, fotograficky je 

zdokumentují a následně je vypustí zpět do přírody. Jeden ze členů týmu bude provádět 

písemnou dokumentaci veškerých aktivit, zaznamená abiotické faktory a podmínky lokality. 

Následně týmy vyhodnotí zjištěná pozorování ve formě písemné závěrečné práce, vypracují 

grafické vyhodnocení zjištěných dat, porovnání se zdroji a zhodnotí data v souvislosti s 

ekologickými podmínkami biotopu. Týmy budou výsledky prezentovat v rámci školy, na 

webu, na shromáždění školního Ekotýmu, připraví výstavu vlastních fotografií a dat v rámci 

akcí obce. Celkové náklady na projekt jsou 69 700,- Kč, z toho získaná dotace je ve výši 62 

970,- Kč. 

 

Člověk v tísni - Projekt 1Planet4All – Mladí chrání klima! 

Název projektu: Výsadba starých ovocných odrůd do parku Sira Nicholase Wintona 

Cílem projektu je vytvoření prostoru vzdělávajícího, připomínkového a zároveň přírodě 

blízkého, navazujícího plynule na okolní krajinu, využitelného dětmi i dospělými 

návštěvníky. Škola chce zrealizovat další fázi projektu vybudování parku Sira Nicholase 

Wintona. Žáci 9. třídy společně s mladšími spolužáky z 6. třídy už na Den země dřeviny 

vysadili.  Výše grantu je 8000,- Kč. 

 

Mléko do škol - Již tradičně se účastnili projektu Mléko do škol. Ceny mléčných výrobků 

jsou dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky nám dodává firma Laktea. V letošním školním 

roce všichni žáci dostávali jedenkrát týdně zdarma neochucené mléko a mohli si ještě 

dokupovat dotované mléko v ostaních dnech. Firma Laktea také připravila ochutnávku 

mléčných výrobků. Výrobky byly dodávány v době prezenční výuky. 

 

Ovoce a zelenina do škol  

Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, žáci celé školy dostávají zdarma 

jednou týdně ovoce, nebo zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. Zboží dodává 

firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila také ochutnávky exotického ovoce. 

Výrobky byly dodávány v době prezenční výuky. 





























































Zemědělské družstvo 
 

V roce 2022 pracovalo v ZD Kunžak cca 75 zaměstnanců. 

  

Pro členy družstva, kterých bylo ke konci roku 126, proběhla jedna zásadní událost, a 

to bylo konání členské schůze po uplynutí pětiletého volebního období představenstva 

družstva kontrolní komise. Rozhodovalo se o tom, kdo bude v následujících pěti letech 

působit v nejvyšších orgánech podniku. Někteří členové byli nahrazeni jinými, ale předsedou 

představenstva byl znovu zvolen pan Zdeněk Zámečník, místopředsedou se stal pan Miloš 

Vítek. Dále z kontrolní komise odešel po dlouholetém působení v ZD Kunžak její předseda 

pan Ing. Jan Hanzal a nahradil jej Bc. Martin Bareš. 

 

Družstvo hospodařilo na 2 176 ha půdy, z toho bylo 976 ha orné půdy a zbytek 

pokryly trvalé travní porosty, tedy louky a pastviny. Orná půda se skládala ze 427 ha obilovin, 

237 ha kukuřice, 9 ha řepky, 99 ha brambor a 115 ha směsi (jetel, vojtěška apod.) Vlivem 

dobrého počasí a dostatku vláhy v průběhu celého roku byl výsledek rostlinné výroby 

z hlediska výnosů uspokojující bez výrazných výkyvů. 

 

Živočišná výroba se i nadále zabývala chovem dobytka a prasat. Mléčné stádo tvořilo 

360 dojnic a vyprodukovalo 2 175 899 litrů mléka. Masné stádo dobytka tvořilo 300 kusů 

masných krav a 360 býků do výkrmu. Prodáno bylo 160 kusů masného dobytka a 100 kusů 

zástavových telat. U prasat probíhá stále snižování stavu prasnic vzhledem k dlouhodobé 

nerentabilitě chovu. I přesto ale bylo prodáno 1 200 kusů vykrmených prasat. 

 

V tomto roce ZD Kunžak dále poskytovalo služby v nákladní dopravě a polních 

pracích a funguje podniková jídelna i s rozvozem obědů po okolí. 

 

Jedenáctým rokem funguje bioplynová stanice, která je mimo jiné i významným 

prvkem pro zlepšení životního prostředí. Družstvo kromě prodeje elektrické energie čerpá 

z BPS i teplo, které využívá například na sušení obilí. 






























