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1 Úvodní informace 

1.1 Základní charakteristika obce  

Název: Obec Kunžak 

Kontaktní údaje: Adresa: náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak  
Tel:+420 384 399 101; mob.+420 608 982 675 
E-mail: obec@kunzak.cz 

Statutární zástupce: Petr Král 

IČ: 00246964 

Plátce DPH ANO 

Právní forma Obec 

 

 Obec Kunžak se nachází v Jihočeském kraji, okrese Jindřichův Hradec v oblasti 

zvané Česká Kanada, v nadmořské výšce od 600 do 700 m. n. m. Obcí prochází silnice 

II/164 (Jindřichův Hradec – Telč) a II/151 (Kunžak – Dačice).  

 Správní území obce Kunžak s celkovou výměrou 4 955,16 ha se skládá z části: 

Kunžak, Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov, Zvůle. Správní území obce 

spadá do území řešeného územním plánem velkého územního celku (ÚPN VÚC) 

Javořická vrchoviny.  

 

1.1.1 Základní informace o historii obce a jejich částí   

  Zdroj: internetové stránky obce 

 

KUNŽAK  

Jméno samo se objevilo poprvé roku 1288 v podobě Cunsek, což je starý tvar 

Königsecke. První část názvu Kuniges ( = Königs) znamená král, královský a druhá 

část ecke - kout, hrot. Takže jméno Königseck znamenalo královský klín (výběžek, 

cíp). Král Přemysl Otakar II se pokusil patrně založením Kunžaku vytvořit tímto 

"královským klínem" jakýsi klín do panství Vítkovců. Vedle nově založeného Kunžaku 

už dříve existovalo jeho nejstarší předměstí - Velké Podolí. Jméno Kunžak mělo 

během vývoje celou řadu podob: Chunigseck, Kunzeck, Kumžak. Až od roku 1923 

se nazývá Kunžak. 

Kunžak vznikl na křižovatce obchodních cest. Jeho nejstarší částí je Velké 

Podolí, vedle něho teprve ve 13. století byla založena nová osada. Byla založena 

německými kolonizátory, ale v budoucnu má toto místo ryze český charakter. Za 

nejstarší dochovanou písemnou zprávu o existenci Kunžaku se pokládá latinsky psaná 

listina z 20. května 1288. V této době náležel Kunžak ke královskému městu Telč. Za 

vlády Jana Lucemburského získal roku 1339 Oldřich z Hradce telčské panství včetně 

Kunžaku. Král Vladislav II. udělil městu právo výročního trhu a povýšil jej na město. 

Dobytčí trhy se zde konaly až do roku 1948. Kunžak měl také právo várečné. Pivo se 

zde vařilo ještě na počátku 20. století. Kunžak měl i právo hrdelní, měl svůj soud i 

šatlavu. Hrdelní soud byl v Kunžaku až do doby císaře Josefa II. Roku 1556 postihl 

mailto:obec@kunzak.cz
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Kunžak velký požár. 16. století v době Zachariáše z Hradce bylo pro Kunžak zlatým 

věkem. Rozvíjela se řemesla, obchod. Byly založeny rybníky Komorník a Zvůle. 30ti 

letá válka přinesla zkázu, vojska plenila obce, vypukl mor, šířily se požáry. Kunžak 

málem zanikl. Oživení nastalo v 70. letech 17. století. Byl oživen obchod, tkalcovství, 

opraveny cesty. Chmurné 17. století skončilo pro Kunžak změnou vrchnosti. Novými 

pány se stal rod Podstatských z Lichtnštejna. V 18. století se začal obnovovat obchod, 

vzrostl počet řemeslnických cechů. Marie Terezie a Josef II. potvrdili kunžacká 

privilegia. Roku 1808 vypukl velký požár. Shořelo při něm 105 domů a poškozen byl i 

kostel. V roce 1836 se zde poprvé hrálo ochotnické divadlo a hrálo se česky. Koncem 

19. století se začala rozvíjet spolková činnost. 

Zajímavosti obce jsou následující: 

• Kostel sv. Bartoloměje 

• sochy sv. Jana Nepomuckého 

• roubený domek č.p.63 

• socha Legionáře 

• Javorka 

• kašna na náměstí a pod školou 

 

 

KAPROUN 

Původní pojmenování bylo Kaltenbrunn a vzniklo z německého Kaltprun, což 

znamená studený pramen. V průběhu 15. století se jméno změnilo na Kalprun, v 16. 

století na Koproun a od poloviny 17. století byl nazýván německy Kaltenbrunn, česky 

Kaproun.  

První písemná zmínka je z 5. března 1487. Církevně náležel Kaproun v 16. století 

mezi tzv. "vsi špitální" a patřil ke kostelu sv. Jana v Jindřichově Hradci. V 17. století 

postupně přicházeli němečtí osadníci. Během 18. a 19. století byla tato ves německá.  

  V roce 1938 po mnichovské konferenci a následném odtržení Sudet se Kaproun 

stal součástí německé říše. České rodiny odešly ze vsi a na jejich statky přišly rodiny 

německé. Další výměna nastala po roce 1945, kdy německé obyvatelstvo bylo 

odsunuto a přišli sem čeští novoosídlenci. Národním výborem  Kaproun patřil k obci 

Hůrky. Místní částí Kunžaku je od 1.1.1985. 

Zajímavosti místní části jsou následující:  

• zastávka úzkokolejné dráhy (J.Hradec - Nová Bystřice) 

• socha Járy Cimrmana, pamětní deska 

• Jára Cimrman byl 30.6.2000 jmenován čestným občanem Kaprouna 

• kaplička 

• chráněná lokalita nedaleko Hallovy hájovny s rašeliništním rybníčkem 

 

MOSTY 

Uspořádáním svých domů patří Mosty mezi "řadové vesnice". První písemný 

doklad o existenci osady je z 15. června 1383.  Mosty byly českou vesnicí, měly tedy i 
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české jméno. V roce 1790 byly uváděny pod německým jménem Dämmerschlag, od 

německého Dämmer - což je ten, který staví hráze z klacků přes močály. V roce 1870 

je uváděno jméno Temerschlag. 

Mosty byla samostatnou obcí. Od roku 1964 jsou místní částí obce Kunžak. V 

historii byly těsně na hranici Čech a Moravy, ale byly vždy českou vsí, ne moravskou. 

Zajímavosti místní části jsou následující:  

• kamenná boží muka 

• kaplička na návsi 

• kamenná koryta, 

• staré kamenné sklípky 

• místa se vzácnou bahenní květenou 

• Skalka 

 

SUCHDOL 

Ve jménu Suchdol je podle archiváře Teplého ukryto jméno majitele z doby 

kolonizace Suchý - dol. První písemná zpráva o Suchdole je z roku 1373. V období 

30ti leté války bylo toto místo mnohokrát navštíveno vojsky. Podle místní tradice došlo 

na místě zvaném Kohoutí strouha k potyčce místních obyvatel s císařskými vojáky. V 

19. století se zde rozvíjel obchod a zemědělství, v mnoha chalupách se objevily 

tkalcovské stavy. Obec náležela pánů z Hradce, od Slavatů přešel do držení hrabat 

Lichtenštejnů. Od roku 1762 do roku 1926 byl pod vrchností hrabat Podstatských z 

Prusic. Pak byl samostatnou obcí. Od roku 1964 je místní částí Kunžaku. 

Zajímavosti místní části jsou následující:  

• chráněná přírodní lokalita s jedinečným výskytem bahenní flóry, která 

je evropskou raritou 

• jalovce 

• boží muka 

• vrchol Trkal s viklanem, na kterém je 13 misek. 

 

TEREZÍN 

Je nejmladší z okolních osad. První písemná zmínka je z roku 1723, kdy byl 

založen poplužní dvůr Petrov. Nedaleko něj pak v roce 1810 vznikla nová osada 

Terezín. Terezín byl v písemných záznamech uváděn tako jako Terezínov, někdy 

Teresienstein. 8. října 1938 tuto ryze českou vesnici obsadila německá okupační 

vojska, o záboru byl veden spor a 24. listopadu 1938 byl Terezín ze záboru vyjmut. 

Zajímavosti místní části jsou následující:  

• evropské rozvodí 

• žulové kameny s miskami a jeskyňkami 

• Stodůlky 

• Troják 
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VALTÍNOV 

Valtínov je historicky moravskou vsí. Byl pravděpodobně založen jako jiné obce 

v okolí po vyklučení lesů německými kolonisty jako německý Walter - schlag. Postupně 

převládli čeští osadníci a pojmenovali ho česky Valtínov. Vznikl před rokem 1358. Ve 

13. století náležel Valtínov k obcím, kam se stěhovali pronásledovaní valdenští z 

Rakouska. Vrchnost se zde střídala velmi často, byl přičleňován do různých okresů. V 

letech 1940-1945 Telč, 1950 - 1960 to byl okres Dačice a od té doby je to okres 

Jindřichův Hradec. Od roku 1980 do roku 1988 byl místní částí Markvarce a od 

1.1.1989 je místní částí Kunžaku. 

Zajímavosti místní části jsou následující:  

• katolický kostel Panny Marie z r. 1905-1906 

• evangelický kostel z r. 1904-1905 

• kamenný kříž 

• kameny s miskami (Babí kámen) 

• Rozhledna u Jakuba 

• přírodní památka: 

o jalovce 

o rašeliniště 

o Ďáblova prdel 

 

ZVŮLE 

Jméno Zvůle vzniklo přeměnou slov zvóle -zvuole- zvůle (právnický termín 

zvóle, vóle). Byl tedy na obec přenesen název instituce. Znamená to také, že obec 

byla osvobozena od dávek, roboty apod. Osada byla u stejnojmenného rybníka, který 

byl založen v 16. století. V těsné blízkostí rybníka byla snad dříve vystavěna usedlost 

panského porybného nebo panského lesního správce, později se tady usadili lesní 

dělníci a kameníci. 

Zajímavosti místní části jsou následující:  

• rybník Zvůle (založen 1571, rozloha 10,2 ha, maximální hloubka 4,7 m) 

• kaplička z r. 1904 

• buk starý 450 let 

• žulové balvany 

• kamenolom 
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1.1.2 Základní statistická data o obyvatelstvu 

  Zdroj: Český statistický úřad 

 

1) Stav obyvatel k 31.12.2021 

Počet obyvatel celkem  1 448 

Počet obyvatel pohlaví 
muži  726 

ženy  722 

Počet obyvatel 

muži 
věková 
skupina 

0 - 14  105 

15 - 64  494 

65 a více  127 

ženy 
věková 
skupina 

0 - 14  93 

15 - 64  445 

65 a více  184 

 

 

2) Pohyb obyvatel v roce 2021 

 

Živě 
narození 

pohlaví 
muži 4 

ženy 8 

Zemřelí pohlaví 
muži 18 

ženy 7 

Přistěhovalí pohlaví 
muži 16 

ženy 13 

Vystěhovalí pohlaví 
muži 7 

ženy 14 

Sňatky celkem 6 

Rozvody celkem 2 
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3) Vývoj počtu obyvatel v období 2014 – 2021 

 

  
Živě 

narození 
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 
přírůstek/úbytek 

Přírůstek/úbytek 
stěhováním 

Celkový 
přírůstek/úbytek 

rok 
2014 

6 21 35 31 -15 4 -11 

rok 
2015 

14 16 35 30 -2 5 3 

rok 
2016 

15 17 62 38 -2 24 22 

rok 
2017 

13 16 41 49 -3 -8 -11 

rok 
2018 

11 19 43 44 -8 -1 -9 

rok 
2018 

11 19 43 44 -8 -1 -9 

rok 
2019 

19 13 26 36 6 -10 -4 

rok 
2019 

19 13 26 36 6 -10 -4 

rok 
2020 

17 15 30 31 2 -1 1 

rok 
2021 

12 25 29 21 -13 8 -5 

 

 

 

4) Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání dle SLDB 2021 

 

obyvatelstvo ve věku 15+ 1 189 

nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

bez vzdělání 3 

základní vč. 
 neukončeného 

201 

střední vč. 
vyučení  
(bez maturity) 

485 

úplné střední  
 (s maturitou),   
vč. 
nástavbového  
a pomaturitního 

305 

vyšší odborné,  
konzervatoř 

7 

vysokoškolské 123 

nezjištěno 65 
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5) Obyvatelstvo podle věku dle SLDB 2021 

 

celkem 1 382 

věk 

0 - 4 roky 67 

5 - 9 let 54 

10 - 14 let 72 

15 - 19 let 93 

20 - 24 let 61 

25 - 29 let 66 

30 - 34 let 64 

35 - 39 let 74 

40 - 44 let 108 

45 - 49 let 129 

50 - 54 let 99 

55 - 59 let 98 

60 - 64 let 86 

65 - 69 let 94 

70 - 74 let 105 

75 - 79 let 54 

80 - 84 let 34 

85 - 89 let 19 

90 - 94 let 5 

95 - 99 let - 

100 a více let - 
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6) Obyvatelstvo podle národnosti dle SLDB 2021 

celkem 1 382 

národnost  
(osoby 
uvádějící  
pouze 1 
národnost) 

česká 825 

moravská 9 

slezská - 

slovenská 8 

polská - 

německá - 

romská - 

ruská - 

ukrajinská 11 

vietnamská 5 

národnost neuvedena 504 

 

1.1.3 Základní statistická data o území 

  Zdroj: Český statistický úřad 

1) Obecná charakteristika 

 31.12.2021 

Katastrální plocha (ha) 4956,3 

Počet katastrů 5 

Počet částí obce 7 

Nadmořská výška (m nad mořem) 575 

První písemná zpráva (rok) 1365 

 

 

2) Druhy pozemků (ha) 

 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

plocha 
území 
(ha) 

celkem 4 956,3 4 956,3 

plocha 
území 
(ha) 

Zemědělská 
půda 

celkem 1 954,7 1 961,2 

Orná půda 646,3 646,2 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 54 54,9 

Ovocný 
sad 

0,1 0,1 

Trvalý 
travní 
porost 

1 254,5 1 260 

celkem 3 001,5 2 995,1 
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Nezemědělská 
půda 

Lesní 
pozemek 

2 473,7 2 479 

Vodní 
plocha 

151,9 154,3 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

36,7 36,7 

Ostatní 
plocha 

339,3 325,1 

 

 

3) Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31.12. 2021 

Počet 
ekonomických 
subjektů 

Celkem 395 

Obchodní 
společnosti 

celkem 28 

z toho 
akciové 
společnosti 

. 

Družstva 1 

Státní 
podniky 

. 

Fyzické osoby 

soukromí 
podnikatelé 
podnikající dle 
živnostenského 
zákona 

293 

zemědělští 
podnikatelé 

28 

soukromí 
podnikatelé 
podnikající dle 
jiných zákonů 

7 

4) Podnikatelské subjekty podle odvětví k 31.12.2021 

 Registrované  
podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

A Zemědělství, 
lesnictví, 
rybářství 

69 52 

B-E Průmysl 
celkem 

53 31 

F Stavebnictví 71 36 

G Velkoobchod 
a maloobchod 
... 

61 29 

H Doprava a 
skladování 

5 4 

I Ubytování, 
stravování  
a pohostinství 

27 16 
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J Informační a 
komunikační 
činnosti 

5 5 

K Peněžnictví 
a pojišťovnictví 

1 1 

L Činnosti v 
oblasti 
nemovitostí 

10 1 

M Profesní, 
vědecké a ... 

25 11 

N 
Administrativní 
a  
podpůrné 
činnosti 

10 5 

O Veřejná 
správa a 
obrana... 

4 2 

P Vzdělávání 7 4 

Q  Zdravotní a 
sociální péče 

1 1 

R Kulturní, 
zábavní  
a rekreační 
činnosti 

10 3 

S Ostatní 
činnosti 

27 15 

X nezařazeno . . 
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1.1.4 Základní informace o technické a občanské vybavenosti obce  

  Zdroj: Český statistický úřad, dokumenty obce 

1) Technická infrastruktura 

  
Kanalizace 
(ČOV) 

Veřejné 
osvětlení 

Kunžak ANO ANO 

Kaproun NE ANO 

Mosty NE ANO 

Suchdol 
Kanalizace 
bez napojení 
na ČOV 

ANO 

Terezín NE ANO 

Valtínov NE ANO 

Zvůle NE ANO 

2) Občanská vybavenost  

  Pošta ZŠ, MŠ 
Zdravotní 
zařízení  

Knihovna 
Kulturní 
dům 
(místnost) 

Sportoviště 

Kunžak ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Kaproun NE NE NE NE NE NE 

Mosty NE NE NE NE ANO NE 

Suchdol NE NE NE NE NE NE 

Terezín NE NE NE NE NE NE 

Valtínov NE NE ANO NE ANO NE 

Zvůle NE NE NE NE NE NE 

 

 

3) Dokončené byty 

 rok 
2021 

rok 
2020 

rok 
2019 

rok 
2018 

rok 
2017 

rok 
2016 

rok 
2015 

rok 
2014 

Počet 
dokončených 
bytů 

v rodinných domech 5 2 4 - 1 2 - - 

v bytových domech - - - - - - - - 

v 
nástavbách 

v 
rodinných 
domech 

. . - 1 - - - - 

v 
bytových 
domech 

. . - - - - - - 

v domech s 
pečovatelskou službou 
 a domovech-
penzionech 

. . - - - - - - 

v nebytových budovách . . - - - - - - 

ve stavebně upravených 
nebytových prostorách 

. . - - - - - - 
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1.1.5 Zapojení obce do regionálních forem spolupráce  

Místní akční skupina Česká Kanada 

Obec Kunžak je zapojena do Místní akční skupiny Česká Kanada. V roce 2012 se 

stala jedním z 18 zakladatelů této místní akční skupiny. Místní akční skupina Česká 

Kanada o.p.s byla založena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.  

Kromě obce Kunžak byly dalšími zakladateli 2 mikroregiony (Mikroregion 

Jindřichohradecko-svazek obcí Jindřichohradecko a Mikroregion Dačicko), 3 

samostatné obce (Strmilov, Nová Bystřice, Staré Město pod Landštejnem), a dále VŠE 

Praha - Fakulta managementu Jindřichův Hradec, Český rybářský svaz - MO 

Jindřichův Hradec, AGRO-LA spol. s r.o., KERAMIKA RH, s.r.o., Vratislav Čech, Jan 

Poslušný, Josef Uchytil, Miloš Stejskal, STAGRA spol. s r.o., Okresní agrární komora 

v Jindřichově Hradci, Jihočeská hospodářská komora - Oblastní kancelář Jindřichův 

Hradec a 2 ES spol. s r.o. 

V současné době má MAS Česká Kanada o.p.s. celkem 35 partnerů ze sektoru 

veřejného, neziskového i podnikatelského. 

MAS Česká Kanada pokrývá území 54 obcí (4 samostatné obce a 3 mikroregiony) a 

zaujímá rozlohou 932,08 km2 

 

Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec 

Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec (SPOM) bylo založeno 

11. 5. 1995 dle občanského zákoníku jako sdružení právnických osob, k registraci 

sdružení došlo 23. 6. 1995. Mezi zakládající obce a města patřily České Velenice, 

Číměř, Člunek, Dešná, Chlum u Třeboně, Kunžak, Lásenice, Majdalena, Nová 

Bystřice, Nová Ves nad Lužnicí, Peč, Písečné, Plavsko, Slavonice, Staňkov, Staré 

Město pod Landštejnem, Stříbřec a Suchdol nad Lužnicí.  

V současné době má sdružení celkem 23 členských obcí a měst, k zakládajícím obcím 

přibyly Cizkrajov, Český Rudolec, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy a Staré 

Hobzí, vystoupily obce Plavsko a Suchdol nad Lužnicí.  

 Území mikroregionu SPOM je vymezeno správními obvody všech členských 

obcí. Sídlo sdružení je ve Slavonicích, předsedou SPOM je Vladimír Bláha, starosta 

Nové Bystřice.  

 Předmětem činnosti zájmového sdružení SPOM je dle stanov řešení úkolů v 

oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, čistoty obcí, odvozu domovních 

odpadů, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, dopravy, regionálního 

rozvoje, sociální infrastruktury a životního prostředí. 
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1.2 Shrnutí výsledků dosavadní realizace POV a dalších rozvojových 

programů  

 

1.2.1 Shrnutí výsledků dosavadní realizace POV  

 

Rok Název akce Rozpočet Skutečnost Z toho 

dotace 

2006 Rekonstrukce střechy hasičské Zbrojnice Kunžak 100 000,- 200 700,-  100 000.- 

2007 Stavební úpravy pavilonu MŠ v Kunžaku na 

zdravotní středisko 

750 000,- 756 787,50 100 000,-  

2008 Výměna oken a dveří v pavilonu „D“ MŠ Kunžak 377 000,- 351 031,- 120 000,- 

2008 Úroky z úvěru na výstavbu DPS za rok 2008   100 000,- 

2009 Výměna oken a dveří dvou částí domu č.p.445 – 

III.etapa 

850 000,- 744 622,- 100 000,- 

2009 Úroky z úvěru na výstavbu DPS za rok 2009   100 000,-  

2010 Oprava požární nádrže Suchdol 280 000,- 214 949,- 107 474,50 

2010 Úroky z úvěru na výstavbu DPS na rok 2010   76 000,-  

2011 Prodloužení vodovodního řadu M. Podolí Kunžak  191 932,19 95 966,-  

2011 Úroky z úvěru na výstavbu DPS na rok 2011  66 025,80 46 215,- 

2012 Rekonstrukce střechy ZŠ SNW Kunžak  794 320,- 130 000,- 

2012 Úroky z úvěru na výstavbu DPS na rok 2012  35 615,20 24 928,- 

2013 Obnova kapličky Kaproun  113 430,- 56 500,-  

 Autobusová čekárna Valtínov  112 875,- 50 000,-  

2015 Výměna obrubníků – chodníky Dačická ulice 

Kunžak 

 422 932,- 130 000,-  

2016 Stavební úpravy býv. kina - knihovna  1 307 491,- 200 000,- 

2017 Rekonstrukce střech MŠ  662 129,- 215 000,- 

2018 Stavební úpravy MŠ – obklady, dlažby pavilon B  290 925,-  110 000,- 

2019 Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené  469 335,28 220 000,- 

2020 Výměna kotle na vaření ŠJ ZŠ  120 773,- 72 463,- 

2021 Pánev na vaření ŠJ ZŠ  150 645,- 90 000,- 

2022 Výměna dveří v MŠ Kunžak  342 050,- 145 000,- 
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1.2.2 Přehled významnějších akcí realizovaných v roce 2003  

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Rekonstrukce chodníků a komunikací v Nové ulici a 

cesta na Lánech 

3 613 000,00 2 593 000,00 

Výstavba parkoviště v Nové ulici 425 500,00 329 000,00 

Dostavba domu s pečovatelskou službou 18 593 000,00  9 800 000,00 

Rekonstrukce kmenové třídy v ZŠ  280 000,00  

Stavební úpravy ve školní jídelně  150 000,00  

Ošetření lipové aleje u hřiště  51 000,00 8 445,00  

Značení cyklotras 127 120,00  

Oprava gbelu na rybníku Nový za částku  42 971,00  

Oprava cesty na Malém Podolí  32 000,00  

Celkem 23 314 591,00 12 730 445,00 

1.2.3 Přehled akcí realizovaných v roce 2004  

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ 815 796,- Kč)  

Nákup domu čp. 200 ve Střížovické ulici  151 800,00  

Zhotovení první etapy Územního plánu obce Kunžak 

včetně místních částí Valtínov, Mosty, Suchdol, 

Kaproun, Terezín a Zvůle.  Tyto akce si vyžádaly částku, 

z toho dotace činily  

1 714 952,- Kč 302 000,- Kč. 

Rozšíření chodníku u prodejny Jednota    

Stezka pro pěší mezi Velkým a Malým Podolím   

Oprava účelové komunikace Lána   

Rozšíření veřejného osvětlení Velkého Podolí   

Příprava projektové dokumentace na rozšíření místní 

komunikace 28c v ulici Havlíčkova 

  

Projektová dokumentace na přístavbu hasičské 

zbrojnice ve Valtínově  

  

Projektová dokumentaci k doprovodné infrastruktuře pro 

budoucí sídliště rodinných domků pod starým hřištěm na 

Malém Podolí 

170 170,- 102 000,- 

1.2.4 Přehled akcí realizovaných v roce 2005  

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Rekonstrukce silnice II.třídy č.164 – průtah obcí Kunžak 

ve směru Strmilov 

864 841,00  

Oprava části vodovodu na Malém Podolí  839 643,00 250 000,00 

Výstavba splaškové kanalizace a plynofikace Malého 

Podolí 

3 101 696,00  1 570 000,00 

Rekonstrukce místních komunikací náměstí 

Komenského 

998 823,00 886 440,00 

Výstavba dětského hřiště za čp. 355 v Hradecké ulici 297 431,00 200 000,00 
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Přístavba hasičské zbrojnice Kunžak  907 515,00 100 000,00 

První etapa výstavby hasičské zbrojnice Valtínov  463 948,00  

Opravy budovy ZŠ  241 707,00  

Oprava fasády čp.60 v Mostech   

Opravy fasády hasičské zbrojnice Kunžak   

Rekonstrukce armaturní šachty Malé Podolí   

Opravy místních komunikací, dopravní značení  487 813,00  

Celkem 8 203 417,00 3 006 440,00 

1.2.5 Přehled akcí realizovaných v roce 2006  

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Stavební úpravy a rekonstrukce kanalizace Havlíčkova 

ul. 

1 005 927,20 500 000,00 

Rekonstrukce střechy hasičská zbrojnice Kunžak 197 235,00 100 000,00 

Plynofikace MŠ Kunžak 1 036 471,70  480 076,00 

Chodník před hasičskou zbrojnicí Kunžak 114 668,00  

Dokončení cesty ke hřbitovu 122 403,00  

Výměna oken MŠ Kunžak 325 000,00 200 000 

Oprava pavilonu MŠ Kunžak 64 033,90  

Projektová dokumentace zdravotní středisko 92 855,00  

Rekonstrukce elekt. rozvodů v kostele sv. Bartoloměje 200 901,75  200 000,00 

Klimatizace počítačové učebny ZŠ 65 450,00  

Celkem  3 224 944,65  1 632 771,70 Kč. 

1.2.6 Přehled akcí realizovaných v roce 2007  

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Stavební úpravy ul. Havlíčkova 378 213,00  

Úpravy pavilonu MŠ na zdravotní středisko  756 788,00 100 000,00 

Rekonstrukce kanalizace k ČOV Kunžak  4 180 171,00  2 000 000,00 

Veřejné osvětlení Zvůle - rozšíření  39 263,00  

Veřejné osvětlení Malé Podolí - rozšíření  7 241,00  

Veřejné osvětlení Havlíčkova ul.  176 467,00  

Územní plán obce Kunžak  142 800,00  

Sběrný dvůr Kunžak - doplatek  128 522,00  

Dopravní značení - obnova  16 972,00  

ZTV Malé Podolí (4 parcely)  36 890,00  

Opravy komunikací Mosty, Valtínov - obrubníky  672 819,00  

Opravy místních komunikací - běžné  234 566,00  

Tělových. činn. - dotace zadláždění vstup hřiště  318 566,00  

Obecní budova Mosty - společenská místnost  148 927,50  

- vybavení spol. místnosti  64 248,00  

Mateřská škola - výměna oken, žaluzie  326 967,00  

Mateřská škola - výměna lina v pavilonu  71 685,00  

Sběrný dvůr Kunžak - provoz, stěhování  19 572,00  

Oprava kříže v Kaprouně  34 000,00 23 000,00 

Místní rozhlas - rozšíření, rekonstrukce  270 147,00  

Rekonstrukce has. zbrojnice Kunžak  134 734,00 90 000,00 

Celkem za rok 2007  8 159 558,50 4 213 000,00 
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1.2.7 Přehled akcí realizovaných v roce 2008 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Rekonstrukce mateřské šk. - pavilon, zahrada  1 385 538,00 942 844,00 

Rekonstrukce has. zbrojnice Kunžak II. etapa  402 896,00 241 040,00 

Proj. dok. kanalizace a ČOV - Mo, Such, Valt.  471 835,00 241 673,90 

Přemístění čapího hnízda  57 040,50 54 270,00 

Budova kina - stavební úpravy  54 983,00  

Územní plán obce Kunžak  54 264,00  38 080,00 

Střecha čp. 60 Mosty obecní budova  203 355,00  

Rekonstrukce ZŠ (el.rozvody, staveb.úpr.)  485 328,50  

Odbahnění rybníka Kovárna Mosty  79 998,00  

Opr. míst. komunikací Kunžak, Lána, Valtínov, Terezín  644 254,09  

Výměna oken MŠ vč. sítí a žaluzií  351 031,00 120 000,00 

Altán pro školní pozemek  116 819,00  

Veřejné osvětlení obce - rozšíření Kunžak  49 768,00  

Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)  40 000,00  

Rekonstrukce vodovod Havlíčkova ul.  2 183 590,00 1 441 080,00 

Rekonstrukce místní komunikace Havlíčkova ul. - proj.  3 200,50  

Nákup hasičského auta Tatra - Kunžak  161 000,00  

Nákup Multicar II.  311 400,00  

Odstranění škod na ČOV Kunžak po vichřici  306 663,00 244 000,00 

Obnova drob. sakr. architektury boží muka   46 600,00 24 000,00 

Místní komunikace Nová ul. - odvodnění a sjezd  67 131,00  

Celkem za rok 2008  7 460 510,59 3 363 171,90 

1.2.8 Přehled akcí realizovaných v roce 2009 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)  40 000,00  

Okna v budově MŠ - výměna zbývajících  744 622,00 100 000,00 

Oprava rybníků Terezín, Kaproun, Mosty  495 040,00  

Rozvody, soc. zařízení čp 165 bytové hospod.  453 887,00  

Knihovna - programové vybavení, počítače  62 538,00 36 000,00 

Kunžak - rekonstr. a modernizace MK-manažer proj.  760 000,00  

Výměna oken v čp. 394 kuželna  37 036,00  

Oprava chodníku Valtínov - propustek  571,00  

Opr. míst. komunik. mostek Jalovčí, hráz rybn. Kovářák  270 440,00  

Dopravní značení - obnova  53 390,00 37 885,00 

Konvektomat školní jídelna mateřská škola  200 162,00  

Konvektomat školní jídelna základní škola  418 638,00  

Rozšíření pracoviště Czech POINT - úřad  57 540,00 57 446,00 

Nákup pož. příslušenství a ochr. pomůcek - has. Kunž.  272 109,00 190 000,00 

Vybavení mateřské školy Kunžak - šatny, skříňky  343 611,00 274 889,00 

Rozšíření - místní rozhlas Valtínov  22 709,00  

Rozšíření veř. osvětlení M. Podolí Kunžak  7 050,00  

celkem za rok 2009  4 239 343,00 696 220,00 
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1.2.9 Přehled akcí realizovaných v roce 2010 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)  40 000,00  

Oprava požární nádrže Suchdol  214 949,00 107 475,00 

Oprava chodníků v areálu mateřské školy  340 100,00  

Opěrná zeď Kunžak M. Podolí  473 922,00  

Rozšíření veř. osvětlení M. Podolí - část  42 349,00  

Oprava doskočiště hřiště  246 751,00  

Lehátka mateřská škola - dot. program zdravý spánek  112 860,00 67 716,00 

Víceúčelové hřiště Kunžak  1 104 134,00 400 000,00 

Oprava komunikací - zpevněných ploch hřbitov Kunžak  397 499,00  

celkem za rok 2010  2 972 564,00 575 191,00 

 

Za období 2007 - 2010 byly zrealizovány akce v celkové hodnotě 22 831 976,00 Kč, 
přičemž dotace z veřejných zdrojů (ministerstva, Jihočeský kraj, EU) z toho činily       6 
847 582 Kč 
 

1.2.10 Přehled akcí realizovaných v roce 2011 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Kunžak - rekonstrukce a modern. místních komunikací  20 364 436,00 19 072 835,00 

Úroky z úvěru na rekonstrukci a moderniz. míst. kom.  147 844,00 110 882,00 

Modernizace míst. komun. Mosty - zprac. žád. o dotaci  147 000,00  

Sjezd z místní komunikace Nerudova  137 398,00  

Opravy místních komunikací - běžné  108 504,00  

Oprava chodníků ulice Havlíčkova  235 222,00  

Oprava chodníku Valtínov  165 985,00  

Výstavba chodníků ulice Nerudova  357 018,00  

Zpracování žádosti o dotaci Posílení vod. zdroje 

Valtínov  

59 640,00  

Prodloužení vodovod. řadu M. Podolí Kunžak   233 319,00 95 966,00 

Rekonstrukce vodovodního řadu M. Podolí  22 399,00  

Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)  40 000  

Zpracování žádosti o dotaci ČOV Suchdol  24 000,00  

Oprava střechy, místnosti v čp. 394 - kuželna  202 503,00  

Dům s pečovatelskou služebou - zahradní altán  70 225,00  

Opravy v čp. 165 - byt., půdní prostory  33 747,00  

Oprava komína v čp. 60 Mosty  29 568,00  

Rozšíření veřejného osvětlení M. Podolí  36 342,00  

Materiál, brána hřbitov Kunžak  60 000,00  

Oplocení, brána hřbitov Valtínov  40 674,00  

Oprava techniky údržby obce - kabina Multicar  96 817,00  

Vánoční výzdoba - hvězdy, osvětlení habry, kašna  46 016,00  

Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)  66 026,00 46 215,00 

Pamětní deska K. Vobišová - Žáková (na budově školy)  16 800,00  

celkem 2011  22 741 483,00 19 325 898,00 
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1.2.11 Přehled akcí realizovaných v roce 2012 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Dokončení sjezdu Nerudova  36 287,00  

Obrubníky - Bystřická ulice  440 456,00  

Chodník u has. Kunžak  20 905,20  

Informační ukazatele rychlosti Valtínov  140 160,00 103 440,00 

ČOV Suchdol  24 000,00  

Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)  40 000  

Pasport stávající dešťové kanalizace Mosty 15  600,00  

Oprava kapličky Mosty  12 305,00  

DPS - projektová dokumentace půdní prostor  20 400,00  

Rekonstrukce B.j.5 PB-VB Kunžak čp. 170 - byty   3 283 596,55 2 750 000,00 

Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 170 - 2. etapa  193 200,00  

Rekonstrukce střechy ZŠ SNW Kunžak  855 629,00 130 000,00 

Proj. dokumentace přísptavba ZŠ - dílny  156 600,00  

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Kunžak - stavba  2 177 677,87  

Opravy topného systému v ZŠ  16 224,00  

Rekonstrukce rozvodů ústředního topení v ZŠ  212 938,00  

Úpravy v budově kina Kunžak  91 070,87  

Terénní úpravy pod MŠ - rekultivace terénních úprav  160 089,00  

Nákup mulčovače KOALA, malotraktoru BELARUS  509 658,00  

Vánoční výzdoba obce  47 136,00  

Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)  35 615,20 24 928,00 

Vrata, sušárna hadic has. Mosty  10 381,20  

celkem 2012  8 499 928,89 3 008 368,00 

 

1.2.12 Přehled akcí realizovaných v roce 2013 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Oprava povrchu komunikace Kunžak M. Podolí  311 456,53  

Chodníky Bystřická ulice  1 423 724,40  

Oprava vodovod - přípojky Dačická ulice  561 654,63  

Valtínov - průzkumné hydrogeologické zářezy   432 750,00 327 783,60 

Oprava kanalizace - Dačická ulice  546 325,00  

Revitalizace rybníka Za Ulicí - PD, žádost o dotaci  48 400,00  

Obnova kapličky Kaproun  118 754,00 56 500,00 

Rekonstrukce - B.j.5 PB-VB čp. 170 2. etapa   2 343 463,59 2 100 000,00 

Dokumentace studie využití kinosálu v budově býv. kina  25 168,00  

Demolice nejstarší části čp. 170  300 000,00  

Nákup myčky nádobí pro školní jídelnu základní školy  159 985,00  

Nákup čisticího stroje pro základní školu  88 780,12  

Vypracování Změny č. 3 územního plánu Kunžak  133 100,00  

Autobusová čekárna Valtínov  112 875,00 50 000,00 

Výkup nemovitosti čp. 213 pro údržbu obce  285 960,00  

Nákup rozmetadla na posyp zimní údržba obce  40 103,00  

Nákup přívěsu za malotraktor  118 701,00  

Stavební úpravy sběrného dvora Kunžak  322 180,00  

Vánoční výzdoba, odpadkové koše veřejné prostranství  61 994,00  

Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)  9 243,40  



21 

 

Vybavení zásahové jednotky has. Kunžak, opravy, ...  134 214,00 134 214,00 

Vestavba zásahového vozidla CAS has. Kunžak  181 379,00 55 212,00 

celkem 2013  7 760 210,67 2 723 709,60 

1.2.13 Přehled akcí realizovaných v roce 2014 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Oprava komunikace Mosty  288 859,00  

Valtínov - průzkumné hydrogeologické zářezy  340 559,00 236 921,40 

Rekonstrukce - B.j.5 PB-VB čp. 170 2. etapa  2 461 889,18  

Zpevněné plochy u čp. 170  210 959,87  

Nátěry oken, okapničky v domě s pečov. službou  38 720,60  

Výměna oken v budově základní školy  294 619,00  

Střecha + zateplení stropu pavilon MŠ  540 996,36  

PD stavební úpravy budovy kina - knihovna  118 135,00  

Oprava hrobky hřbitov Kunžak  37 654,00  

Architektonická studie Veřejné prostranství Valtínov  18 150,00  

Čekárna Mosty směrem na Dačice  58 491,00  

Budova pro KS - uskladnění techniky  163 565,00  

Stavební úpravy sběrného dvora Kunžak vč. vybavení  2 533 416,38 2 595 444,00 

Opravy v bytovém domě čp. 165 120 238,00  

Nátěry oken v obecní budově Valtínov  6 036,00  

Změna č. 3 Územního plánu Kunžak  60 500,00  

Odradonování vodního zdroje Suchdol  3 500,00  

Obnova rybníka Za Ulicí Kunžak  629 238,00 430.982,- 

Odstranění sedimentů - nádrže ČOV  1 613 333,00  

Oprava budovy čp. 213 pro středisko údržby  373.258,00  

celkem 2014  7 106 014,39 2 832 365,40 

 
Za období 2011 - 2014 byly zrealizovány akce v celkové hodnotě 39 001 622,56 Kč, 
přičemž dotace z veřejných zdrojů (ministerstva, Jihočeský kraj, EU) z toho činily       
25 057 975,60 Kč 
 

Z uvedených přehledů vyplývá, že obec byla v minulých letech velmi aktivní a 

současně i úspěšná v získávání dotačních podpor z veřejných zdrojů.  

1.2.14 Přehled akcí realizovaných v roce 2015 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Modernizace místních komunikací v Kunžaku 5 504 505,96 5 229 280,61 

Výměna obrubníků – chodníky Dačická ulice Kunžak 474  942,00 130 000,- 

Snížení obj. aktivity radonu - Suchdol 1 359 496,71 1 123 551,00 

Vytěžení sedimentu a obn.odtok. u ČOV 1 637 532,93  

Dětské hřiště Kunžak – Nerudova 500,00  

Oprava obkladů v kuchyni ZŠ 439 326,62  

Oprava ordinace Valtínov, stoly, židle spol. místnost 237 535,83  

Zateplení a výměna otv. výplní ZŠ 110 126,00  

Rekonstrukce střech MŠ vč. zateplení stropů 934 032,60  

PD pergola SDM Mo 7 006,00  

PD rekonstrukce OÚ 90 223,00  

celkem 2015 10 795 227,65 6 482 831,61 
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1.2.15  Přehled akcí realizovaných v roce 2016 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Vytěžení sedimentu a obn.odtok. u ČOV - administrace 29 645,00 1 105 306,00 

PD – ČOV Kunžak 16 940,00  

Restaurování kašny a sochy na náměstí v Kunžaku 572 261,25 293 733,00 

Dětské hřiště Kunžak – Nerudova 374 876,00 254 951,00 

Stavební úpravy býv. kina - knihovna 1 443 102,00 200 000,00 

Výměna otvorových výplní budova ZŠ 1 794 823,00  

Rekonstrukce rozvodů vody v MŠ 32 000,00  

Zametač pro údržbu obce 86 583,00  

Dopravní prostředek pro údržbu obce Renault Master 692 021,00  

Modernizace požární zbrojnice Kunžak 300 231,00 150 000,00 

Zateplení a výměna otv.výplní OÚ 43 802,00  

Přestavba ÓU 28 314,00  

celkem 2016 5 414 598,25 2 003 990,00 

1.2.16 Přehled akcí realizovaných v roce 2017 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Rekonstrukce chodníky Čechova 2 277 831,21  

Obnova vodovod Čechova 1 586 360,55  

Hydrogeologický vrt Kunžak HV-3 75 020,00  

Oprava kanalizace Čechova 2 540 795,13  

PD ČOV – Kunžak 432 550,00  

Renovace kašna náměstí – technolog. část 292 617,00  

Rekonstrukce rozvodů vody MŠ 922 268,00  

Rekonstrukce střechy MŠ 688 349,00 215 000,00 

Rekonstrukce střechy zdrav. středisko 456 622,67  

Izolace IP videotelefonu MŠ 72 166,50  

Veřejné osvětlení Čechova  740 167,29  

Výkup pozemků – ČOV  577 667,00  

Zateplení a výměna otv. výplní OÚ Kunžak 72 550,00  

Přestavba OÚ 18 100,00  

Vybavení IT knihovna 81 153,00 26 000,00 

Oprava střešního pláště has. Zbrojnice Valtínov 175 995,00 50 000,00 

celkem 2017 11 010 212,35 291 000,00 

1.2.17 Přehled akcí realizovaných v roce 2018 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Rekonstrukce chodníky Čechova . dokončení 316 484,15  

Kunžak vodovod – posílení tlaku M. Podolí 358 313,85  

Hydrogeologický vrt Kunžak HV-3 308 531,78 208 367,00 

Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 530 605,60  

Oprava kanalizace Čechova – dokončení 144 480,45  

Zemní vrt hřiště Kunžak 8 712,00  

Běžecká dráha hřiště Kunžak 1 341 833,80  

Výměna otvorových výplní BH 165 421 886,00  

Výměna otvorových výplní BH 229 404 316,30  

Stavební úpravy MŠ – obklady, dlažby pavilon B 394 306,00 110 000,00 

Oprava fasády ZŠ 170 979,00  



23 

 

Veřejné osvětlení Čechova – dokončení 51 205,30  

Pergola Mosty 93 369,00  

Zateplení obv. pláště a vým. otv. výplní objektu OÚ 3 370 252,93 866 973,20 

Přestavba OÚ – plynová přípojka 60 861,66  

celkem 2018 7 976 137,82 1 185 340,2 

1.2.18 Přehled akcí realizovaných v roce 2019 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Studie posílení zdrojů pitné vody Valtínov 18 150,00  

Vrt Valtínov 81 070,00  

Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 615 890,00  

Rybníky Valtínov 288 162,00  

Kešnerův rybník Kunžak 118 500,00  

Vrtaná trubní studna hřiště Kunžak 285 430,00  

BH 229 – byt 77 090,00  

Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené 474 435,28 220 000,- 

Pozemky – výkup pro obec 1 204 034,00  

Zásahové vozidlo CAS 20 JPO III Kunžak 60 500,00 1 050 000,- 

Stavební úpravy OÚ - kotelna 169 645,65  

celkem 2019 3 392 906,93 1 270 000,- 

 

1.2.19 Přehled akcí realizovaných v roce 2020 

 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 3 605 726,72 3 000 000,- 

Výměna kotle na vaření ŠJ ZŠ 120 773,00  72 463,00 

Zásahové vozidlo CAS 20 JPO III Kunžak 6 831 297,- 4 000 000,- 

Stavební úpravy budovy OÚ - kotelna 49 500,37  

Zahrada MŠ „Křídla motýlí“ 256 026,62  

Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu 

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

Kunžak 

674 616,47  

celkem 2020 11 537 940,18 7 072 463,- 

1.2.19 Přehled akcí realizovaných v roce 2021 

 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Oprava místní komunikace na pč. 4749/1 Kunžak 25 821,25  

Rekonstrukce ulice Žižkova, Kunžak – komunikace, 

veřejné osvětlení, místní rozhlas, kanalizace a vodovod 

5 749 195,83  

Stavební úpravy budovy objektu OÚ č.p. 74 v obci 

Kunžak 

2 070 088,75 1 564 738,21 

Osobní automobil pro obec Škoda Karoq 571 884,72  

Dětské hřiště Nerudova 125 849,-  
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Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu 

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

Kunžak - dokončení 

2 537 370,-   

Malotraktor pro údržbu obce KUBOTA 1 206 490,-  

Vybavení údržba obce – mulčovač, radlice 329 900,45  

Pánev na vaření ŠJ ZŠ 150 645,00 90 000,00 

Stavěče kuželek TJ Kunžak 799 989,00  

Bikepark Kunžak 0  

Obnova Kešnerova rybníka Kunžak 3 632 032,11 1 521 000,- 

Průtah silnice II/164 Kunžak 10 846 177,89  

Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 25 576 520,50 18 269 000,- 

Zahrada MŠ „Křídla motýlí“  185 906,92 

celkem 2021 53 621 964,50 21 630 645,13 

 

1.2.19 Přehled akcí realizovaných v roce 2022 

Akce Celkem Kč  Z toho dotace 

Výměna dveří v MŠ Kunžak 342 050,- 145 000,- 

Oprava zásahového vozidla TATRA CAS 32/T 148P a 

nákup ochranných pomůcek 

109 945,01 76 962,- 

Oprava místní komunikace 5d na p.č. 3013/2 v k.ú. 

Kunžak 

1 035 795,33  

Úprava veřejného prostranství p.č. 2/1, Kunžak 5 994 414,14  

Stavební úpravy v MŠ Kunžak – oprava venkovních 

teras 

258 189,-  

Oprava místní komunikace na pč. 4749/1 Kunžak - 

dokončení 

1 769 709,79 1 381 743,- 

BIKEPARK Kunžak 1 516 251,- 994 400,- 

Stavební úpravy budovy objektu OÚ č.p. 74 v obci 

Kunžak 

2 677 786,57 1 639 167,79 

Rekonstrukce ulice Žižkova, Kunžak – komunikace, 

veřejné osvětlení, místní rozhlas, kanalizace a vodovod 

- dokončení 

1 343 738,77  

Průtah silnice II/164 Kunžak 4 826 976,06  

Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 6 526 056,28  

Traktorový nosič kontejnerů 447 700,-  

Houpačka Monkey’s Mosty, Valtínov 108 560,-  

celkem 2022 26 957 171,95 4 237 272,79 
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2 Místní program obnovy venkova na období 2023-2027    

 Místní program obnovy venkova obce Kunžak na období 2023 – 2027 vychází 

a navazuje na Místní program obnovy venkova obce Kunžak na období 2016 – 2020 

(2023), a dále navazuje na Místní program obnovy venkova 2011 – 2015. Jednotlivé 

akce jsou strukturovány do specifických oblastí, které v zásadě drží členění programu 

2011-2015. Důvodem je snaha o zvýšení přehlednosti a zachování kontinuity mezi 

programy.   

2.1 Osvětové, kulturní a společenské akce  

 Jak je patrné z jednotlivých rozpočtů obce, místní samospráva finančně 

podporovala většinu osvětových, kulturních a společenských akcí. V tomto přístupu 

pak hodlá pokračovat a finanční podporu i navyšovat v závislosti na míře přínosu 

jednotlivých akcí pro rozvoj spolkového života a neformální výchovu dětí a mládeže.   

2.1.1 Podpora tradičních společenských akcí 

• lidové zvyky - masopust, tradiční poutě  

• koncerty - vánoční, letní, promenádní  

• sportovní akce, turnaje (fotbal) 

• hasičské soutěže  

• oslavy výročí - obce, školy, spolků 

• setkání rodáků a přátel obce (především v místních částech) 

• výstavy - historie Kunžaku, obrazy, fotogalerie, vánoční výstavy  

• besedy se známými Iidmi  (organizace Svazu zdravotně postižených ČR) 

➢ Současný stav: pořádání akcí v průběhu roku a podávání žádostí o 

 individuální dotace na obec. Podpora je projednávána individuálně dle 

 významu akce  

➢ Konečný stav: pokračování v této činnosti         

➢ Termín realizace: průběžně             

➢ Výdaje: cca 80. 000,- Kč ročně a dle individuálních žádostí na jednotlivé akce  

➢ Financování: vlastni zdroje, granty od KU JČK  

     

2.1.2 Podpora spolkové činnosti  

• ČSŽ, místní organizace Kunžak  

• SDH Kunžak, SDH Mosty, SDH Valtínov  

• Svaz tělesně postižených ČR - místní organizace  

• TJ Kunžak  
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➢ Současný stav: Všechny zmíněné spolky jsou aktivní a vyvíjejí činnost nejen 

 k uspokojení potřeb svých členů, ale i ostatní veřejnosti v Kunžaku a v jeho 

 místních částech. Obec všem spolkům vytváří vhodné podmínky pro jejich 

 zájmovou činnost.  

➢ Konečný stav: pokračování v podpoře a její mírné navyšování s ohledem na 

 veřejnou prospěšnost činnosti spolků. Vznik nových spolků je vítán, ale není 

 nezbytně nutný   

➢ Termín realizace: průběžně  

➢ Výdaje: cca 150 000,- Kč ročně 

➢ Financování: vlastni zdroje, granty od KU JČK  

2.1.3 Podpora akcí pro děti  

• Den dětí (pořádá ČSŽ a SDH Kunžak ) 

• Dětský karneval (pořádá ČSŽ a SDH Kunžak)  

• Mikulášská nadílka (pořádá ČSŽ a SDH Kunžak) 

• zájezdy, výlety  

• sportovní soutěže (fotbal, stolní tenis, kuželky, florbal) 

➢ Současný stav: Jsou pořádány výše uvedené akce a do jejich organizace se 

 zapojují v podstatě všechny spolky působící v obci  

➢ Konečný stav: Cílem je pokračovat v této činnosti a snažit se o zvýšení 

 návštěvnosti ze strany dětí a jejich rodičů.   

➢ Termín realizace: průběžně  

➢ Výdaje: cca 50.000,-Kč ročně  

➢ Financování: vlastni zdroje, granty od KU JČK  

2.1.4 Podpora kulturních akcí pro důchodce a zdravotně postižené  

• tradiční vánoční setkání zástupců obce s důchodci  

• zajištění gratulací místním jubilantům   

• přednášky, besedy  

• zájezdy, výlety  

• návštěvy divadel (např. Jihlava) 

• návštěvy bazénu  

➢ Současný stav: Akce pořádá především Svaz tělesně postižených, téměř 

 každý měsíc nějakou akci. Tradiční vánoční setkání pořádá obec.   

➢ Konečný stav: pokračování v této činnosti  

➢ Termín realizace: průběžně  

➢ Výdaje: cca 50 000,- Kč ročně 

➢ Financováni: vlastni zdroje  
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2.1.5 Vydávání místního zpravodaje  

➢ Současný stav: Zpravodaj je vydáván v počtu 500ks - 2x ročně a distribuován 

v tištěné podobě zdarma do všech obchodů a institucí. Rovněž je uveřejňován 

v elektronické podobě na internetové stránce obce. Občané mohou přispívat se 

svými články.  

➢ Konečný stav: Pokračovaní v této činnosti. V případě potřeby bude navýšena 

 frekvence vydávání i náklad  

➢ Termín realizace: červen, prosinec  

➢ Výdaje: cca 30 000,- Kč ročně  

➢ Financováni: vlastní zdroje  

2.1.6 Kronikářství  

➢ Současný stav: Kronika vedena v ručně psané formě a rovněž v elektronické 

 podobě uveřejňována na internetových stránkách obce.   

➢ Konečný stav: pokračování v této činnosti  

➢ Termín realizace: průběžně  

➢ Výdaje: cca 10 000,-Kč ročně  

➢ Financování:  vlastni zdroje  

2.1.7 Partnerství se sousedními obcemi, městy, mikroregiony a zahraničím  

➢ Současný stav: Členství ve spolcích a svazech. Od roku 1995 je obec členem     

 Sdružení pohraničních obcí a měst a od 2012 je obec členem (zakládajícím) 

 MAS Česká Kanada.  

➢ Konečný stav: pokračování členství, rozšíření partnerství s některou obdobně 

 velikou zahraniční obci. Aktivní role v činnosti MAS Česká Kanada  

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: cca 20.000,- Kč ročně  

➢ Financování: vlastni zdroje, granty od KU JČK, programy příhraniční 

 spolupráce, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká 

 Kanada    

2.1.8 Informační a propagační činnost  

➢ Současný stav: V současné době je velmi málo propagačních materiálů obce. 

 Jako nejvýraznější v této oblasti jsou internetové stránky. Některé propagační 

 materiály byly vytvořeny v projektech jiných subjektů. Existující materiály: 

 prezentace v brožuře Jindřichohradecko, publikace "Krajinou čertových 

 kamenů", webové stránky obce, místopisné tabule v každé části obce  

➢ Konečný stav: Rozšíření nabídky propagačních materiálů, průběžná 

 aktualizace internetové stránky.  

➢ Výdaje: cca 30 000,-Kč ročně  

➢ Financování: vlastni zdroje, granty od KU JČK, fondy EU, nadace a jiné 
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 finanční podpory   

 

2.2 Rozvoj hospodářství  

2.2.1 Podpora zemědělské činností  

 Obec vlastní pozemky, zemědělskou půdu, kterou pronajímá buď ZD Kunžak 

nebo soukromě hospodařícím zemědělcům. Obec dále vlastní rybníky (celkem 11), 

které stejně jako zemědělskou půdu pronajímá. Návesní rybníky si pronajímá SDH 

v místních částech.  Obec má celkem 44 ha lesů, ze kterých je ročně příjem cca 500 

tis. Kč. V obci působí ZD Kunžak, které je současně největším zaměstnavatelem 

v obci.            

 Obec podpoří veškeré činnosti směřující k rozvoji zemědělské činnosti. Je si 

vědoma, že zemědělství výraznou měrou přispívá k udržení kulturní krajiny a 

zaměstnává část obyvatel obce. Jedná se o zemědělské družstvo a hospodařící 

zemědělce.  

2.2.2 Podpora rozvoje výroby a místního průmyslu  

 Obec bude v rámci svých možností podporovat rozvoj výroby a místního průmyslu. 

Tato podpora však bude mít charakter nepřímý, protože musí brát ohled na dodržování 

principu rovných příležitostí a nediskriminace.  

• PKD a.s., Dačice (cca 30 zaměstnanců)  

• M + P Petr Král, Kunžak, (cca 40 zaměstnanců- šijí ochranné pomůcky)  

• KTZ s.r.o., Kunžak (cca 3 zaměstnankyně) 

• Czech Canada, Valtínov (aktivity i v cestovním ruchu) 

• ZD Kunžak (cca 100 zaměstnanců)  

• SKI servis Kunžak (9 zaměstnanců) 

Obec si uvědomuje, že podnikatelé jsou důležitými zaměstnavateli místních lidí a 

snaží  se jim proto vycházet vstříc i tím, že je například oslovuje při vypisování 

veřejných zakázek malého rozsahu.    

2.2.3 Obnova řemesel  

Možnosti přímé podpory obce jsou velmi omezené a pokud jsou, musí být v souladu 

s platnou legislativou. Obec bude i nadále preferovat všechna místní řemesla. Zvláštní 

důraz bude kladen na zachování a obnovu tradičních, dnes téměř zaniklých řemesel.  

2.2.4 Rozvoj obchodu a služeb včetně cestovního ruchu  

Prioritou obce je podpora podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji cestovního 
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ruchu v obci. Obec nabízí podnikatelům možnost umístit své odkazy na internetových 

stránkách obce. Obec se současně potýká s úbytkem ubytovací kapacity z důvodů 

uzavření kempu u rybníka Komorník. Cílem obce pro následující období je tedy 

znovuotevření tohoto turistického zařízení, avšak vzhledem k tomu, že obec není 

majitelem může hrát roli podpůrnou a může být pouze prostředníkem pro jednání.  

• výstavba nových penzionů   

• zkvalitnění stávajících ubytovacích zařízení 

• zvyšování ubytovací kapacity   

Obec vybírá na základě své vyhlášky poplatky z pobytu, přičemž největšími ubytovateli 

jsou provozovatelé autokempu Zvůle a chatová  osada Chaty Zvůle Česká Kanada, 

až dosud byl i Komorník.  

2.2.5 Podpora podnikání a rozvoje pracovních příležitosti  

Obec má pouze omezené možnosti přímo podporovat podnikatelské aktivity a tedy 

i rozvoj pracovních příležitostí. Jednou z mála možností přímé podpory vzniku 

pracovních příležitostí jsou podpůrné programy Úřadu práce. Ty jsou však krátkodobé. 

Cílem pro následující období bude hledat ve spolupráci s MAS Česká Kanada 

systémová opatření k vzniku a udržení pracovních míst, např. prostřednictvím 

sociálního podnikání.  Vzhledem ke geografickým podmínkám vidí obec budoucnost 

v cestovním ruchu.  

2.2.6 Stabilizace obyvatelstva  

Obec má ve vlastnictví 2 bytové domy, dům s pečovatelskou službou a chráněné 

bydlení. Současně má obec k dispozici pozemky pro výstavbu celkem 12 rodinných 

domů. Pozemky však nejsou zasíťované. Cílem pro následující období je proto 

realizovat technickou infrastrukturu pro 12 rodinných domů. Díky této aktivitě pak 

budou pozemky připraveny k prodeji a výstavbě rodinných domů.  

➢ Současný stav: Obec má v majetku pozemky, které nejsou zasíťované. Na 

akci je vydáno stavební povolení 

➢ Konečný stav: Zasíťování 12 parcel.  

➢ Termíny: 2023-2027 

➢ Výdaje: cca 5 750 000,- Kč   

➢ Zdroj: programy  MMR na podporu bydlení 

 



30 

 

2.3 Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby  

2.3.1 Oprava a údržba kulturních památek  

➢ Současný stav: Obec se průběžně podílí na opravě a údržbě následujících 

kulturních památek:  

Kunžak  

• kostel sv. Bartoloměje a Iitinový kříž jižně od kostela   

• boží muka u silnice na Suchdol  

• boží muka směr Kaproun  

• boží muka u kostela sv. Bartoloměje  

• boží muka na jiterské silnici  

• boží muka na Dlouhých zahradách  

• ústřední kříž na hřbitově  

• socha sv. Jana Nepomuckého (u kostela)  

• ústřední kašna na náměstí   

• socha sv. Jana Nepomuckého (most Velké Podolí)  

Mosty  

• boží muka u silnice na Kunžak  

➢ Konečný stav: Pokračování v průběžné údržbě všech drobných kulturních 

památek v obci i jejích místních částech.   

➢ Výdaje: cca 100 000,- Kč 

➢ Zdroj: Ministerstvo kultury – „havarijní fond“, KÚ JčK  

➢ Termín realizace: průběžně  

 

2.3.2 Úpravy budov vytvařejících obraz obce  

➢ Současný stav: V předchozích obdobích došlo architektonicky nevhodným 

úpravám fasád. Obec se proto postupně snaží tento stav napravovat. Celkovým 

záměrem je podporovat návrat k historicky citlivým řešením. Současně s tím by se 

však měly řešit i další cíle, a to snižování energetické náročnosti provozu 

některých budov. Jedná se například o budovu obecního úřadu č.p. 74 - střecha, 

stav ZŠ i MŠ.  

➢  Konečný stav: Plánované aktivity jsou následující:  

• Budova OÚ čp. 74 – rekonstrukce střechy 

• č.p. 182 DPS – rekonstrukce střechy, výměna oken 

• ZŠ: studie změny vytápění 



31 

 

• MŠ: studie změny vytápění, rekonstrukce fasády  

• Sportovní hala: rekonstrukce fasády, studie změny vytápění 

• Knihovna čp. 344: studie změny vytápění, rekonstrukce fasády, výměna 

oken, rekonstrukce střechy  

• Zateplení bytových domů, studie změny vytápění  

➢ Termín realizace: 2023-2027 

➢  Výdaje: cca 5 500 000,- Kč  

➢ Financování: Zelena úsporám, OPŽP, IROP, vlastni zdroje, jiné finanční zdroje  

2.3.3 Opravy drobné historické architektury  

➢ Současný stav: Obec se průběžně podílela na opravách a údržbě drobné 

architektury jako jsou například:   

• kostely  

• kaple  

• kříže  

• sochy  

• kašny  

• kapličky  

• památníky 

• vstup na hřbitov v Kunžaku   

➢ Konečný stav: Průběžně prováděná obnova výše uvedené drobné architektury 

bude pokračovat. Obec se zaměří na opravu kaplí v místních částech.   

➢ Termín realizace: 2023-2027 

➢ Výdaje: minimálně 70 000,- Kč ročně 

➢ Zdroje financování: vlastni zdroje, dotace POV JK, granty od KÚ JČK, nadace a 

jiné finanční podpory  

2.3.4 Opravy, udržba a stavební úpravy budov  

Obec bude pokračovat v opravách a stavebních úpravách budov s cílem zachovat 

ráz venkovské zástavby a zlepšení vzhledu obce. Tam, kde obec není vlastníkem 

dotčených objektů, bude obec iniciovat jednání s majiteli objektů, které jsou 

v havarijním stavu a bude vyzývat majitele k jejich opravě.  Součástí obnovy obce bude 

i odstraňování staveb vybudovaných v rozporu se stavebním zákonem. 

V předchozím období došlo k demolici staré mateřské školy, přičemž na uvolněném 

místě vzniklo parkoviště.   

Plánované aktivity jsou částečně uvedeny již v bodu 3.3.2. Kromě toho je další 

plánovanou aktivitou řešení objektu č.p. 267:  
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➢ Současný stav: Budova č.p. 267 na tento objekt je vydáno povolení k demolici.  

➢ Konečný stav: navržena je demolice objektu s tím, že na jeho místo (které je 

před hřbitovem) bude umístěno parkoviště, což by zlepšilo podmínky pro 

návštěvníky hřbitova 

➢ Termín realizace: do 2027 

➢ Výdaje: cca 1 500 000,- Kč  

➢ Financování:  vlastní zdroje, dotace POV JK, jiné finanční podpory 

 

2.4 Zkvalitnění občanské vybavenosti – údržba, obnova, rozšíření  

vybavenosti na úseku:  

2.4.1 Školství  

• Základní škola  Kunžak  

 

➢ Současný stav Stálá obnova digitálních technologií, obnova vybavení školní 

kuchyně, dobudování Parku Sira Nicholase Wintona, chodba v 3NP bez 

obkladů 

➢ Konečný stav: Upgrade počítačové techniky, vyšší využití moderních digitálních 

technologií ve výuce, nové konvektomaty a další vybavení ve školní kuchyni, 

dokončení výstavby Parku Sira Nicholase Wintona, chodby v 3NP – zdi obložit 

dlažbou 

➢ Termín realizace: 2023 -2027 

➢ Výdaje: 5 000 000 Kč 

➢ Financování:  IROP, MAS Česká Kanada, vlastni zdroje, granty KU JčK, MŠMT 

 

• Mateřská škola Kunžak   

➢ Současný stav: Po rekonstrukci střech a zateplení spojovací chodby došlo ke 

snížení energetické náročnosti provozu školy. Nicméně nebyly provedeny 

všechny opatření.  

➢ Konečný stav: Rekonstrukce fasády, výměna oken včetně parapetů, oprava 

dveří, rekonstrukce povrchu nádvoří  

➢ Termín realizace: 2023-2027 

➢ výdaje: 5 000 000,- Kč  

➢ Financování: OPŽP, vlastni zdroje, MMR, jiné finanční podpory  

 

➢ Současný stav: hospodářský pavilon, hlavní kuchyně, vyžaduje rekonstrukci  
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➢ Konečný stav: vnitřní opravy – elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotní 

instalace 

➢ Termín realizace: do roku 2027  

➢ Výdaje: cca 13 000 000,- Kč  

➢ Financování: vlastni zdroje, dotace POV JK, granty od KU JčK, MMR 

 

➢ Současný stav: Chybí dostatečný počet vhodných a bezpečných herních 

prvků na zahradě MŠ   

➢ Konečný stav: Dovybavení zahrady MŠ herními prvky, které budou splňovat 

předepsané bezpečnostní parametry   

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: 400 000,- Kč  

➢ Financování: vlastni zdroje, dotace POV JK, granty od KU JčK,  

 

2.4.2 Zdravotnictví  

Obec bude nadále podporovat zdravotní středisko v Kunžaku. Výhledově se budou 

muset ordinace ve zdravotním středisku rekonstruovat. Obec rovněž podpoří jakoukoli 

další soukromou aktivitu v této oblasti.  

 

2.4.3 Péče o staré občany  

Obec bude nadále provozovat a udržovat Dům s pečovatelskou službou                     a 

zprostředkovávat poskytování sociálních služeb pro seniory prostřednictvím 

společnosti LEDAX s.r.o. a RESIDENT 2000 o.p.s. (případně i dalšího poskytovatele 

sociálních služeb). Cílem pro následující období je hledání vhodných prostor pro 

rozšíření kapacit pro ubytování seniorů.  

➢ Současný stav: převis poptávky nad nabídkou volných míst v DPS     

➢ Konečný stav: Vyrovnání poptávky s nabídkou rozšířením kapacit pro bydlení 

seniorů spojené s poskytováním sociálních služeb  

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: 1 000 000,- Kč a více v závislosti na nákladech navržených řešení  

➢ Financování: vlastní zdroje, MMR, granty od KÚ JčK, soukromé zdroje   

2.4.4 Péče o děti a mládež   

Obec bude pečovat o víceúčelové hřiště, dětské hřiště za sportovní halou, hřiště za 

č.p. 354 v Kunžaku a dětské hřiště v Nerudově ulici a podporovat vznik nových ploch 

a objektů pro účelné trávení volného času dětí a mládeže.  
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➢ Současný stav: nevyhovující povrch na víceúčelovém hřišti   

➢ Konečný stav: výstavba umělého povrchu a zabezpečení 

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: 1 000 000,- Kč  

➢ Financování: vlastni zdroje, MMR, dotace POV JK, granty od KÚ JčK, jiné finanční 

podpory 

  

➢ Současný stav: jeden herní prvek ve Valtínově a 1 herní prvek v Mostech   

➢ Konečný stav: doplnění herních prvků    

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: 200 000,- Kč  

➢ Financování: vlastni zdroje, dotace POV JK, granty od KÚ JčK, nadace ČEZ  

 

2.4.5 Tělovýchova  

Obec bude modernizovat existující zařízení: sportovní halu, kuželnu, fotbalové 

hřiště, včetně sociálního a hygienického zařízení a kabin. Dále bude podporovat vznik 

nových tělovýchovných zařízení.  

➢ Současný stav: nevyhovující stav kabin se sociálním a hygienickým zařízením  

➢ Konečný stav: rekonstruované kabiny a sociální a hygienické zařízení   

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: 1 000 000,- Kč   

➢ Financování: vlastni zdroje, dotace POV JK, granty od KÚ JčK, jiné finanční podpory 

  

2.4.6 Cestovní ruch  

Obec podporuje rozvoj cestovního ruchu v rámci svých možností. Zaměřuje se 

přitom na aktivity, které doplňují infrastrukturu a umožňují poskytovat veřejně dostupné 

služby pro návštěvníky. Záměry na následující období reagují na některá „bílá místa“ 

v oblasti cestovního ruchu.   

➢ Současný stav: Existence vhodné přírodní lokality pro výstavbu areálu 

odpočinku Malé Podolí nad Kešnerovým rybníkem, rekreační sport   

➢ Konečný stav: Vybudování areálu odpočinku – klidové zóny parkového typu  

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: v závislosti na rozsahu areálu a jeho součástí   

➢ Financování: vlastni zdroje, fondy EU, granty od KÚ JčK, jiné finanční podpory 
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➢ Současný stav: Existence vhodné přírodní lokality pro výstavbu stellplatzu  u 

nádrží pod ČOV Kunžak   

➢ Konečný stav: Vybudování stellplatzu, podpora turismu  

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: v závislosti na rozsahu areálu a jeho součástí   

➢ Financování: vlastni zdroje, fondy EU, granty od KÚ JčK, jiné finanční podpory 

 

 

2.4.7 Spolkové činnosti  

Obec bude udržovat a modernizovat existující zařízení:  

• hasičská zbrojnice Kunžak 

• obecni budova + hasičská zbrojnice Valtínov, rekonstrukce objektu 

• obecni budova + hasičská zbrojnice v Mostech   

 

2.5 Úprava veřejných prostranství  

2.5.1 Úprava náměstí, návsi a veřejných prostranství  

Obec bude nadále průběžně pečovat o všechna veřejná prostranství, která bude 

doplňovat mobilním inventářem (odpočinková místa, lavičky, odpadkové koše, 

kolostavy, informační tabule, parkové dekorace) a osazovat zelení.  

Obec bude podnikat kroky k budoucí revitalizaci náměstí s ohledem na bezpečnost 

dětí a budování zelených ploch v okolí školy. 

 Významným záměrem v této oblasti je rekonstrukce chodníků na náměstí 

s ohledem na případnou budoucí revitalizaci náměstí 

➢ Současný stav: Chodníky na náměstí nejsou v dobrém stavu. Jejich povrchem je 

narušený asfalt, který způsobuje nerovnosti a tím dochází k možnosti zakopnutí 

s následným poraněním     

➢ Konečný stav: Rekonstrukce chodníků s prvky pro pohyb hendikepovaných osob, 

včetně přechodů a doplnění příslušného dopravního značení.     

➢ Termín realizace: 2023-2027  

➢ Výdaje: v závislosti na rozsahu prací    

➢ Financování: IROP, vlastni zdroje, granty od KÚ JčK, jiné finanční podpory 
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2.5.2 Úprava hřbitovů  

Kunžak – hřbitovní zeď – údržba, výsadba zeleně, péče o chráněné stromy, včetně 

památkově chráněné  2 kusy lípy na hřbitově  a jejich pravidelná údržba  

Valtínov  - pravidelná údržba  

 

2.5.3 Výsadba a údržba zeleně  

Ve spolupráci s orgánem ochrany životního prostředí bude obec pečovat o alej u 

fotbalového hřiště a památné stromy a veškeré významné stromy: 

• Lípy u kříže na hřbitově v Kunžaku   

• Výsadba zeleně po případném kácení   

• Alej v Mostech 

• Alej v Kaprounu 

• Alej na Zvůli 

 

2.5.4 Obnova vodních ploch a vodotečí  

Odbahnění obecních rybníků, oprava hrází, výpustních zařízení a bezpečnostních 

přepadů ve vlastnictví obce   

• obnova rybníka v Kaprouně 

• rybník v Kunžaku 

2.5.5 Úprava hasičských nádrží a návesních rybníků   

• Kaproun  

• Kunžak  

• Mosty  

• Suchdol  

• Valtínov  

• Terezin  
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2.6 Zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací, zlepšení dopravní 

obslužnosti  

2.6.1 Vodovody  

Obec má v majetku vodohospodářskou infrastrukturu, kterou pronajímá společnosti 

ČEVAK, a.s., která jí na základě smlouvy provozuje. ČEVAK, a.s. řeší v rámci této 

smlouvy i běžnou údržbu a opravy. Obec pak musí řešit zásadní investiční akce do 

této infrastruktury. Mezi nejdůležitější, které by měly být řešeny v následujícím období, 

patří tyto:   

 

➢ Současný stav:   

• Posílení vodních zdrojů a zvýšení kapacity vodojemu v Kunžaku (současná 

kapacita = 100m3, což je denní spotřeba ve „špičce“)  

• Kunžak – výstavba vodojemu,  

• Valtínov – výstavba vodojemu,  

• Vodovody rozvojových území pro výstavbu rodinných domů v Kunžaku (Malé 

Podolí - "K Suchdolu"),  

• Oprava a údržba stávajícího vodovodu   

• Kaproun - nový vodní zdroj  

• Mosty - údržba stávajícího vodovodu  

• Suchdol - údržba stávajícího vodovodu  

• Valtínov – odradonování nového vodního zdroje a eliminace dalších nevhodných 

látek (hořčík a vápník (studny S4, S5) a údržba stávajícího vodovodu   

➢ Konečný stav: Cílový stav ve výše uvedených aktivitách může být dosahován 

postupně, přičemž současnou prioritou je zvýšení kapacity vodojemu 

v Kunžaku.   

➢ Výdaje: Celkové výdaje na výše uvedené aktivity nelze s určitostí stanovit. Přesná 

kalkulace bude možná až po realizaci projektové dokumentace, položkových 

rozpočtů a vysoutěžení stavebních  prací. Již dnes je však zřejmé, že realizace 

všech výše uvedených aktivit bude přesahovat hranici 40 mil. Kč.  

➢ Termín realizace: 2023 - 2027 

➢ Financování: vlastni zdroje, OPŽP, MZE, dotace POV JK, granty od KÚ JčK 

 

2.6.2 Kanalizace a čistírna odpadních vod  

K vodohospodářské infrastruktuře patří i kanalizace a čistírna odpadních vod, takže 

i zde platí smlouva s ČEVAKEM. Obec bude muset v následujícím období řešit 

následující aktivity:  

➢ Současný stav 
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• Intenzifikace ČOV v Kunžaku -zrealizováno 

• Rekonstrukce nevyhovující kanalizace v Kunžaku (např. ulice B. Němcové a 

Nerudova),  

• Výstavba kanalizace rozvojových území pro výstavbu rodinných domů v Kunžaku 

(Male Podolí - "K Suchdolu")  

• Výstavba ČOV Suchdol s napojením na stávající kanalizaci  

• Řešení vypouštění odpadních vod Mosty, Valtínov  

➢ Konečný stav: Cílový stav ve výše uvedených aktivitách může být dosahován 

postupně, přičemž současnou prioritou je výstavba ČOV Valtínov  

➢ Výdaje: Celkové výdaje na výše uvedené aktivity nelze s určitostí stanovit. Přesná 

kalkulace bude možná až po realizaci projektové dokumentace, položkových 

rozpočtů a vysoutěžení stavebních prací. Již dnes je však zřejmé, že realizace 

všech výše uvedených aktivit bude přesahovat hranici 40 mil. Kč.  

➢ Termín realizace: 2023-2027 

➢ Financování: vlastni zdroje, OPŽP, MZE, dotace POV JK, granty od KÚ JčK 

 

2.6.3 Plynofikace  

Obec bude v následujícím období řešit v oblasti rozvodu plynu aktivity, které reagují 

na níže popsaný současný stav:   

➢ Současný stav 

• Není dokončena plynofikace Velké Podolí  

• Nejsou zahájeny práce na budování základní technické infrastruktury pro 

následnou výstavbu rodinných domů. Součástí této infrastruktury je i plynofikace 

rozvojových území v Kunžaku (Malé Podolí - "K Suchdolu") 

➢ Konečný stav: Cílový stav ve výše uvedených aktivitách může být dosažen 

postupně, přičemž prioritou je plynofikace území pro výstavbu rodinných 

domů.   

➢ Výdaje: Celkové výdaje na výše uvedené aktivity nelze s přesností stanovit. 

Přesná kalkulace bude možná až po realizaci projektové dokumentace, 

položkových rozpočtů a vysoutěžení stavebních  prací.  

➢ Termín realizace: 2023-2027 

➢ Financování: vlastni zdroje, vlastní zdroje, MMR, dotace POV JK, granty od KÚ 

JčK 

 

2.6.4 Likvidace tuhého odpadu  

V této oblasti nemá obec v plánu žádnou významnou investiční akci. Předmětem 
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aktivit bude tedy pouze péče a údržba sběrného dvora v Bystřické ulici.  

 

2.6.5 Využití netradičních zdrojů energie  

Obec bude i nadále podporovat využití netradičních zdrojů obnovitelné energie, 

nicméně bude při této podpoře pečlivě zvažovat možné negativní důsledky výstavby 

těchto zdrojů.   

 

2.6.6 Elektrorozvody  

Obec bude podporovat aktivity elektrárenské společnosti spočívající v ukládání 

elektrorozvodů do země.  

 

2.6.7 Veřejné osvětlení  

Obec bude i nadále udržovat a opravovat stávající rozvody veřejného osvětlení a 

rozšiřovat síť VO do území pro výstavbu rodinných domů (Kunžak - Malé Podolí - "K 

Suchdolu").  

Tyto aktivity budou řešeny společně s realizací další technické infrastruktury potřebné 

pro přípravu pozemků k výstavbě rodinných domů (vodovod, kanalizace, plyn, 

elektrika, komunikace).  

 

2.6.8 Telekomunikace  

Obec bude podporovat iniciativy vedoucí ke zlepšení kvality komunikací.  

 

2.6.9 Komunikace  

Obec bude průběžně udržovat, opravovat a rekonstruovat síť místních komunikací. 

Pro období 2023 – 2027 jsou plánovány významnější investiční aktivity, jejichž 

zdůvodnění spočívá ve vysoké míře potřebnosti. Výchozí stav těchto aktivit je 

následující:  

➢ Současný stav:  

• V lokalitách určených pro výstavbu rodinných domů chybí základní technická 

infrastruktura (viz předchozí body, např. 3.6.3., 3.6.7.), jejíž komunikace jsou 



40 

 

také součástí. V těchto lokalitách (Kunžak Malé Podolí – „K Suchdolu") je třeba 

rozšiřovat síť místních komunikací. 

• Chybí dlouho plánovaná přeložka silnice II/151 Kunžak - Dačice ve Velkém 

Podolí. Tuto aktivitu však nemůže řešit obec, ale pouze Jihočeský kraj 

prostřednictvím SÚS. Obec bude nicméně tuto aktivitu podporovat.  

• Chybí bezpečná komunikace pro pěší a cyklisty kolem pily do Struh a k nádraží 

Kunžak. Nejprve však bude nutné řešit vlastnictví vhodných pozemků 

• Nevyhovující veřejný přístup na účelovou komunikaci p.č. 2981/136, ulice 

Nerudova, v k.u. Kunžak po soukromém pozemku.  

• Chybí propojení kvalitní a bezpečnou komunikací mezi obcí a lokalitou 

Komorník. Obec je však při realizaci této aktivity limitována tím, že nevlastní 

příslušné pozemky.    

➢ Konečný stav: Cílový stav ve výše uvedených aktivitách může být dosažen 

postupně, přičemž prioritou jsou komunikace v lokalitách pro výstavbu 

rodinných domů. Cílový stav by měl zlepšit technické, dopravní a bezpečnostní 

parametry dotčených komunikací a měl by přinést zvýšení bezpečnosti všech 

uživatelů těchto komunikací.  

➢ Výdaje: Celkové výdaje na výše uvedené aktivity nelze s přesností stanovit. 

Přesná kalkulace bude možná až po realizaci všech projektových dokumentací,  

položkových rozpočtů a vysoutěžení stavebních  prací.  

➢ Termín realizace: 2023-2027 

➢ Financování: vlastni zdroje, vlastní zdroje, MMR, dotace POV JK, granty od KÚ 

JčK 

 

2.6.10 Parkoviště   

Kromě běžné údržby bude obec v období 2023 – 2027  usilovat o realizaci  

následujících aktivit:  

• Výstavba parkoviště u hřbitova na místě demolované budovy č.p. 267 v 

Kunžaku  

• Studie výstavby parkoviště na pozemcích 157/4, 157/6 a 157/7 v k.ú. Kunžak 

• Ostatní parkoviště a odstavné plochy (např. Zvůle, kde však obec nemá vhodné 

a použitelné pozemky)  

 

2.6.11 Chodníky  

 Kromě běžné údržby bude obec v období 2023 – 2027  usilovat o realizaci  aktivit, 

které lze charakterizovat popisem jejich stávajícího stavu:  

➢ Současný stav 
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• Chodníky na náměstí nejsou v dobrém stavu. Jejich povrchem je narušený asfalt, 

který způsobuje nerovnosti a tím dochází k možnosti zakopnutí s následným 

poraněním 

• U některých úseků chodníků není provedeno majetkoprávní vypořádání. 

Pozemky pod chodníky tak jsou v majetku jiného vlastníka než je obec, která 

naopak vlastní samotný chodník   

➢ Konečný stav: Chodníky na náměstí a v dalších částech obce budou 

rekonstruovány a bude zvýšena jejich bezpečnost. Současně s tím pak dojde 

k majetkoprávnímu vyrovnání s majiteli pozemků pod některými úseky chodníků.   

➢ Termín realizace: 2023-2027 

➢ Výdaje: 1 000 000,- Kč  

➢ Financování: IROP, vlastni zdroje  

 

2.6.12 Cyklistické stezky  

V období 2023-2027 bude obec pokračovat v podpoře oprav a údržby stávajících 

cykloturistických tras kolem Kunžaku.Plánuje se výstavba nové cyklostezky Kunžak -

Lomy(Trasa podél komunikace 164 Kunžak -J.Hradec)   

 

2.6.13  Zimní běžecké trasy  

V období 2023-2027 bude obec pokračovat v podpoře údržby stávající sítě 

zimních běžeckých tras vyznačených v rámci Sdružení pohraničních obcí a měst.  

2.6.14 Autobusové zastávky  

V období 2023 – 2027 bude obec pokračovat v průběžných opravách a údržbě 

autobusových zastávek - Lána, Mosty, Valtínov, přístřešku u autobusové zastávky 

v Kunžaku.  

 

2.7 Ochrana a obnova kulturní krajiny  

2.7.1 Provádění komplexních pozemkových úprav  

Obec bude i nadále vytvářet vhodné podmínky pro pozemkové úpravy. Vlastní 

pozemkové úpravy jsou realizovány Pozemkovým úřadem, se kterým obec aktivně 

spolupracuje. Stav pozemkových úprav je následující:  

• Valtínov – hotovo 
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• Kunžak – částečně 

• Mosty – jsou schváleny, ale nejsou v právní moci 

• Ostatní místní části – zatím neprobíhají 

  

2.7.2 Budování lokálních systémů ekologické stability a protierozních 

opatření  

Obec bude i nadále dbát na dodržování podmínek územního systému ekologické 

stability zapracovaného do ÚP viz. kap. e) 4 textová část I.  

 

2.7.3 Ochrana místních biotopů, kulturních a přírodních památek a útvarů   

Obec bude nadále ve spolupráci s orgánem ochrany přírody a krajiny chránit a 

udržovat přírodní památky a útvary na katastrálním území:  

• Kaproun - Přírodní park Česká Kanada, Národní přírodní 

památka Kaproun   

• Kunžak – Přírodní park Česká Kanada, Přírodní památka 

Jalovce u Kunžaku  

• Mosty - Přírodní park Česká Kanada, Přírodní památka 

Rašeliniště Mosty, registrovaný významný krajinný prvek 

Náhorní planina s balvanitými ostrůvky a vegetaci Terezín - 

Nový Svět, louka u tábora oddílu Nibowaka  

• Suchdol - Přírodní park Česká Kanada, Přírodní památka 

Rašeliniště u Suchdola  

• Valtínov - Přírodní park Česká Kanada, Přírodní památka 

Jalovce u Valtínova  

 

2.7.4 Obnova prostupnosti krajiny pěšími a cyklistickými cestami  

Obec bude i nadále prosazovat obnovu často zaniklých polních cest. Obec uvažuje 

o zřízení naučné stezky lesopark Struha – výletní procházkový okruh s informacemi o 

flóře a fauně.   

2.7.5 Zachování krajinného rázu a charakteristických kompozičních prvků  

Obec bude i v následujícím období prosazovat zachováni krajinného rázu, bude 

dbát o zachování interakčních prvků v krajině. Bude důsledně dbát na to, aby v přírodě 

nevznikaly nepovolené skládky.  
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3 Závěr  

Program navazuje na Místní program obnovy venkova 2016 – 2020 (2023) a byl 

zpracován s použitím všech v současnosti dostupných materiálů a informací.  

 

4 Schvalovací doložka 

Tento Místní program obnovy venkova 2023 – 2027 byl schválen na 5. zasedání 

zastupitelstva obce Kunžak dne 26.01.2023  

 

 

 

 

 

……………………………….    ……………………………… 

Mgr. Jan Dobeš        Petr Král 

      místostarosta obce                 starosta obce   


