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Zápis č. 38
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 01. 2018 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef,
Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava, Ing.
Winkler Karel
Veřejnost: viz. prezenční listina
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Osmatřicáté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 37. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 14. 12. 2017 zápis ověřili bez
výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová opatření vlastní
3. Odpisový plán obce Kunžak 2018
4. Odpisový plán MŠ Kunžak 2018
5. Ceny materiálu a služeb Obce Kunžak, sazebník úhrad za poskytování služeb
6. Schválení návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kunžak
7. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veř. prostranství č.1/2018
8. Těžba dřeva 2018
9. Prodej dřeva 2018
10. Pronájem nebytových prostor v čp. 74 Kunžak
11. Prodej p.č. 759/23 v k.ú.Mosty u domu čp. 38.
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací 55c Valtínov.
13. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Svaz tělesně postižených ČR z.s., místní
organizace Kunžak
14. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory o.p.s.
15. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Bohumil Pidrman
16. Návrh na vyřazení vozidla Multicar a výsuvného žebříku z majetku obce
17. Péče o občany – Resident 2000 o.p.s.
18. Ocenění práce - Svaz tělesně postižených ČR z.s., MO Kunžak
19. Různé
20. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
21. Závěr

Starosta navrhuje nově zařadit bod H 19 Žádost o dotaci SDH Kunžak a ostatní body posunout.
Pan Král navrhuje nově zařadit bod H 20 Upřesnění postupu při výběrových řízeních a ostatní
body posunout.

2
Program po změně:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová opatření vlastní
3. Odpisový plán obce Kunžak 2018
4. Odpisový plán MŠ Kunžak 2018
5. Ceny materiálu a služeb Obce Kunžak, sazebník úhrad za poskytování služeb
6. Schválení návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kunžak
7. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veř. prostranství č.1/2018
8. Těžba dřeva 2018
9. Prodej dřeva 2018
10. Pronájem nebytových prostor v čp. 74 Kunžak
11. Prodej p.č. 759/23 v k.ú.Mosty u domu čp. 38.
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací 55c Valtínov.
13. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Svaz tělesně postižených ČR z.s., místní
organizace Kunžak
14. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory o.p.s.
15. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Bohumil Pidrman
16. Návrh na vyřazení vozidla Multicar a výsuvného žebříku z majetku obce
17. Péče o občany – Resident 2000 o.p.s.
18. Ocenění práce - Svaz tělesně postižených ČR z.s., MO Kunžak
19. Žádost o dotaci SDH Kunžak
20. Upřesnění postupu při výběrových řízeních
21. Různé
22. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
23. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Vobrová D., Pudil Z.
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Mateřská škola Kunžak žádá o příspěvek na uhrazení ledové plochy za kurz výuky bruslení pro
děti MŠ na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Jedná se o deset lekcí, cena za ledovou plochu
je 1 035,- Kč za lekci, tj. celkem 10 350,- Kč. Kurzovné za výuku hradí rodiče dětí.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Kunžak na
uhrazení ledové plochy při kurzu bruslení pro děti MŠ na zimním stadionu v Jindřichově Hradci
ve výši 10 370,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
Na prosincovém zasedání Zastupitelstvo obce pověřilo starostu schválením případných
rozpočtových opatření nad rámec pověření k výdajům, které bude třeba uhradit do konce roku
2017 tak, aby byly všechny výdaje kryty rozpočtem. K výdajům nad rámec pověření nedošlo.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 2/2018, které je mimo
pověření, které má starosta ke schvalování rozpočtových opatření.
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Jedná se o
- zvýšení příjmů (neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – souhrnný dotační vztah dle
oznámení Krajského úřadu – únor až prosinec) – zvýšení rozpočtu příjmů o 525 434,- Kč
- zvýšení výdajů (navýšení příspěvku na provoz pro MŠ na pokrytí výdajů na uhrazení ledové
plochy při kurzu bruslení pro děti MŠ, výdaje na dokončení akcí z roku 2017 – chodníky,
kanalizace a VO Čechova, vratka nevyčerpané dotace na volby do PS Parlamentu ČR při
finančním vypořádání) – zvýšení rozpočtu výdajů o 505 442,87 Kč, snížení rozpočtu financování
o 19 991,13 Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 2/2018. Rozpočtové opatření
č. 2/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak je povinna podle zákona 563/1993 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS
č. 708 odepisovat dlouhodobý majetek. Z dlouhodobého majetku obce se odepisují Ostatní
dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby a Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.
Majetek obce je zařazen do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce CZCPA a Klasifikace staveních děl CZ-CC.
Odpisový plán pro odepisování majetku obce Kunžak na rok 2018 byl sestaven v programu
FENIX, modul majetek. Tento dokument zastupitelé obdrželi předem před jednáním
zastupitelstva. V odpisovém plánu je uveden majetek dle středisek, druhu majetku, inventárního
čísla a názvu. U každého majetku je pořizovací cena, datum zařazení, oprávky k 1. 1. 2018,
použitelnost v měsících, používání v měsících, sazba odpisu, měsíční odpis, roční odpis, oprávky
k 31. 12. 2018 a zůstatková cena k 31. 12. 2018.
K uvedenému dokumentu nebyly vzneseny dotazy a ani připomínky od zastupitelů.
Celková hodnota odpisovaného majetku obce Kunžak dle odpisového plánu na rok 2018
předloženého zastupitelstvu obce Kunžak v Kč:
Pořizovací cena
205 432 362,75
Oprávky k 1. 1. 2018
61 829 002,81
Roční odpis za rok 2018
3 234 724,-Zůstatková cena k 31. 12. 2017
140 368 635,94
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán obce Kunžak na rok 2018.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2018 v celkové hodnotě odpisovaného majetku zahradní prolézačka a rekonstrukce soc. zařízení, bezbariérové přístupy, dopadové plochy v Kč:
Pořizovací cena
1 385 538,Roční odpis za rok 2018
53 324,Oprávky k 1. 1. 2018
533 240,Zůstatková cena k 31. 12. 2018
852 298,Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2018.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 5:
Zastupitelé obdrželi předem návrh Ceníku materiálů a služeb. Zastupitelstvo Ceník materiálů a
služeb obce Kunžak na rok 2018 projednalo.
Starosta seznámil zastupitele s platným sazebníkem za poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Ing. Moučka navrhuje cenu za využití společenských místností SDH Kunžak, Mosty, Valtínov pro
fyzické osoby místní ve výši 50,- Kč/den.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje cenu za využití společenských místností SDH Kunžak,
Mosty, Valtínov pro fyzické osoby místní ve výši 50,- Kč/den.
Hlasování:
Pro: 1x Moučka
Proti: 10x Brunnerová, Dobeš, Krafková, Král, Kudrna, Pudil, Rozporka, Šamal, Vobrová,
Winkler
Zdržel se: 0x
Návrh nebyl přijat.
Zastupitelstvo Obce Kunžak neschvaluje cenu za využití společenských místností SDH Kunžak,
Mosty, Valtínov pro fyzické osoby místní ve výši 50,- Kč/den.
Hlasování:
Pro: 10x Brunnerová, Dobeš, Krafková, Král, Kudrna, Pudil, Rozporka, Šamal, Vobrová,
Winkler
Proti: 1x Moučka
Zdržel se: 0x
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje ceny materiálů a služeb obce Kunžak na rok 2018. Ceník
materiálů a služeb na rok 2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 10x Brunnerová, Dobeš, Krafková, Král, Kudrna, Pudil, Rozporka, Šamal, Vobrová,
Winkler
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Moučka
K bodu 6:
Paní Vobrová seznámila zastupitelstvo s Důvodovou zprávou k návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Kunžak 2018 a s Návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak.
Zastupitelé tyto dokumenty obdrželi před konáním zastupitelstva obce v elektronické podobě.
V souvislosti se zpracováním návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak, je třeba
rozhodnout, zda se navrhovatelé změn budou finančně podílet na nákladech na zpracování změny
č. 4 Územního plánu Kunžak, dle specifikace návrhu ceny zpracované Urbanistickým střediskem
Brno s.r.o..
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání
návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak. Důvodová zpráva je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) a f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a
předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5
stavebního zákona návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak. Návrh zprávy o
uplatňování ÚP Kunžak, jak byl upraven na základě výsledků projednávání je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak rozhoduje v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, o pořízení změny č. 4
územního plánu Kunžak v rozsahu zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje žádost o pořizování změny č. 4 územního plánu Kunžak
Úřadem územního plánování Jindřichův Hradec.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak určuje pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 4
územního plánu Kunžak místostarostku Drahoslavu Vobrovou.
Pro: 10x Brunnerová, Dobeš, Krafková, Král, Kudrna, Moučka, Pudil, Rozporka, Šamal, Winkler
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Vobrová
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby se navrhovatelé změny č. 4 Územního plánu Kunžak
finančně podíleli na nákladech na zpracování změny Územního plánu Kunžak dle specifikace
návrhu ceny zpracované Urbanistickým střediskem Brno s.r.o.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Paní Vobrová seznámila zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranstvích v obci Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství a o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranstvích
v obci Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Dne 22.01.2018 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení
Luboš Rozporka, Josef Kudrna, Petr Král – předseda losem.
Obeslány byly tyto firmy:
1. Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
2. Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
3. Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
4. David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
5. Drahoslav Kolman, Člunek 101, 378 61 Člunek
6. Miloš Sedlák, Krátká 458, 378 53 Strmilov
Z výběrového řízení se omluvila tato firma:
Miloš Sedlák, Krátká 458, 378 53 Strmilov
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V termínu byla doručena tato nabídka:
- Vladimír Tomíšek, Těžba dřeva & přibližování, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlou nabídku
a předkládá ji Zastupitelstvu obce Kunžak:
- Vladimír Tomíšek, Těžba dřeva & přibližování, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
a) Mýtní nahodilá cca 150 m3– hmota 0,99, přibl. do 300m
- 330,- Kč bez DPH/ 1m3
b) Mýtní nahodilá cca 50 m3– hmota 1,00+, přibl. do 300m
- 300,- Kč bez DPH/ 1m3
c) Předmýtní nahodilá cca 50 m3 – hmota 0,29, přibl. do 300m
- 410,- Kč bez DPH/ 1m3
d) Předmýtní nahodilá cca 20 m3 – hmota 0,49, přibl. do 300m
- 390,- Kč bez DPH/ 1m3
Cena celkem 92 800 ,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Těžba dřeva 2018“ byla vybrána firma
Vladimír Tomíšek, Těžba dřeva & přibližování, Valtínov 22, 378 53 Strmilov, IČO: 135 01 623 za
nabídnutou cenu 92 800,- bez DPH, dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Dne 22.01.2018 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení
Luboš Rozporka, Josef Kudrna, Petr Král – předseda losem.
Obeslány byly tyto firmy:
1. B a P Batista, Stará 80, 378 33 Nová Bystřice s.r.o.,
2. LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
3. Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hrade
4. Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
5. Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
V termínu byla doručena tato nabídka:
-

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

Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlou nabídku
a předkládá ji Zastupitelstvu obce Kunžak:
- Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
Nabídnuté ceny bez DPH:
1)

Smrk výřezy v kůře-délky 3,4,5 m, čep 12 cm bez kůry, 2% nadměrek

1a
1b
2a-4b
5+

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br
1 100,1 560,2 100,1 250,2 000,1 000,-

KH

1 250,1 000,-

Vláknina
700,700,700,700,-

7
2)

Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek

1b
2a-4b

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br
1 000,500,1 500,1 000,-

3)
Smrk
Borovice

KH
1 000,1 000,-

Vláknina

KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm +
2,00 - 2,55 m
1 100,-

4)

OSB - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
700,Borovice 700,5)

DTD - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
500,Borovice 500,Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Prodej dřeva 2018“ byla vybrána firma
Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov, IČO: 023 72 606 za nabídnuté
ceny bez DPH:
1)

Smrk výřezy v kůře-délky 3,4,5 m, čep 12 cm bez kůry, 2% nadměrek

1a
1b
2a-4b
5+

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br
1 100,1 560,2 100,1 250,2 000,1 000,-

2)

Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek

1b
2a-4b

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br
1 000,500,1 500,1 000,-

3)

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

Smrk
1 100,Borovice

KH

1 250,1 000,-

KH
1 000,1 000,-

Vláknina
700,700,700,700,-

Vláknina
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4)

OSB - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
700,Borovice 700,5)

DTD - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
500,Borovice 500,dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu nebytových prostor bývalé knihovny
v domě čp.74 v Kunžaku v budově obecního úřadu za účelem zřízení kanceláře. Během zveřejnění
záměru pronájmu nebyla doručena žádná námitka nebo připomínka. Jediným žadatelem je
společnost Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., se sídlem Kunžak, Nerudova 476, 378 62
Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu se společností
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., se sídlem Kunžak, Nerudova 476, 378 62 Kunžak, na
pronájem nebytových prostor bývalé knihovny v domě čp.74 v Kunžaku v budově obecního úřadu
za účelem zřízení kanceláře, za cenu 1 000,00 Kč/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá od 01. 02.
2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje parcely číslo 759/23 ost.pl.ost.
komunikace v k.ú. Mosty o výměře 34 m2 takto ozn. v geometrickém plánu č. 462-250/2017
Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, Jindřichův Hradec, pro majetkoprávní vypořádání
pozemku tvořícího funkční celek k domu čp. 38 v Mostech, v obci Kunžak, k.ú. Mosty za kupní
cenu 4 114,-Kč
včetně DPH .
Během zveřejnění záměru neobdržela Obec Kunžak žádnou další nabídku ani připomínku k
záměru. Jediným zájemcem je Petr Drobil, nar.05.02.1967, bytem Kunžak, část Mosty čp.38.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Petrem
Drobilem, nar.05.02.1967, bytem Kunžak, část Mosty čp. 38
na prodej pozemku ozn. v
geometrickém plánu č. č. 462-250/2017 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, Jindřichův
Hradec, jako parcela číslo 759/23 ost.pl.ost. komunikace v k.ú. Mosty o výměře 34 m2 za kupní
cenu obvyklou 4 114,-Kč
včetně DPH pro majetkoprávní vypořádání pozemku tvořícího
funkční celek k domu čp. 38 v Mostech, v obci Kunžak, k.ú. Mosty. Kupující uhradí kupní cenu,
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za
vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od
rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou
uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu
nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva
obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 12:
Ing. Plucar, jako vlastník mimo jiné částí pozemků pod obecní místní komunikací číslo 55c ve
Valtínově navrhuje směnu obecních pozemků p.č.2481, p.č.2482 s tím, že Obec Kunžak si zde
zřídí věcné břemeno pro budoucí účely budování vrtů nebo jiného vodního zdroje pro potřeby
Obce Kunžak, dále pozemků p.č. 1334/3, p.č.1349,p.č 2521 s tím, že nájemní smlouva na p.č.
2521 ze zákona bude pokračovat, a tudíž nájemce nepřijde o nájem tohoto pozemku, a pozemků
p.č 2530, p.č. 2531, p.č. 2532 v k.ú.Valtínov.
Za toto Ing. Plucar nabízí části pozemků p.č. 2200, p.č. 783/8, p.č.783/9 a p.č. 783/20
v k.ú.Valtínov pod místní komunikací č. 55c a dále pak pozemky p.č.
2454,2455,2456,2457,2510/2 a 2509 všechny v k.ú.Kunžak a to tak, že tyto pozemky budou
úředně oceněny a v případě, že bude přebytek v cenách pozemků u Ing.K.Plucara, budou některé
pozemky po dohodě ze směny vyčleněny, a to tak,aby Obec Kunžak ani Ing.Plucar nemuseli nic
doplácet.
Kontrolní výbor doporučuje vyřadit z navrhované směny pozemků tyto pozemky: 2481 a 2482
v k.ú.Valtínov v blízkosti vodních zdrojů. Kontrolní výbor navrhuje tyto pozemky pronajmout a
vytipovat náhradní pozemky vhodné ke směně.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu a kontrolní výbor, aby pokračovali s Ing. Plucarem
v jednání ve věci směny pozemků.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Kunžak žádá o poskytnutí
dotace na úhradu části nákladů na dopravu, úhradu vstupného do divadla a úhradu části nákladů na
pořádání kulturních akcí ve výši 25 000,- Kč pro rok 2018.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v České
republice z.s., místní organizaci Kunžak ve výši 25 000,- Kč na úhradu části nákladů na dopravu,
úhradu vstupného do divadla a úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí ve výši 25 000,Kč pro rok 2018 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením
č. 15 dne 28. 01. 2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši
3 000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby jako je nájem, služby
k nájmu, kancelářské potřeby, poplatky za telefon a internet od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dotaci Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a
seniory, o.p.s. ve výši 3 000,- Kč na úhradu některých nákladů souvisejících se zajištěním sociální
služby jako je nájem, služby k nájmu, kancelářské potřeby, úhrada za telefon a internet od 01. 01.
2018 do 31. 12. 2018 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené
usnesením č. 15 dne 28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Pan Bohumil Pidrman žádá o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny v Terezíně, na Zvůli,
v Mostech, ve Valtínově, v Kaprouně pro rok 2018 ve výši 12 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace panu Bohumilu Pidrmanovi ve výši
12 000,- Kč na provozování pojízdné prodejny v Terezíně, na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově,

10
v Kaprouně pro rok 2018 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené
usnesením č. 15 dne 28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Obec Kunžak má v majetku vozidlo Multicar M-25-10 (rok poříz. 2000)a pojízdný žebřík (rok
poř.1980), které jsou pro údržbu obce Kunžak již nepotřebné. Navrhuje se vozidlo Multicar M-2510 M-25-10 inv.č. RAD6 a pojízdný žebřík inv.č. RC1 z majetku Obce Kunžak vyřadit.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak vyřadila z majetku a předala k likvidaci
a vyřazení z registru vozidel vozidlo Multicar M-25-10 inv.č. RAD6.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru prodeje pojízdného žebříku inv.č. RC1
za cenu minimálně 1. 500,00Kč. Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené nápisem
„Neotvírat nabídka žebřík“. Při souběhu stejných cenových nabídek má přednost dříve podaná
cenová nabídka. Kupní smlouva bude s vybraným kupujícím uzavřena nejpozději do 1 měsíce od
rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou
uhrazeny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude kupní smlouva uzavřena
v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související, bude záležitost vrácena
do Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
Společnost Resident 2000 o.p.s., vzhledem k nárůstu klientů oslovila starostu s požadavkem
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na částečné krytí nákladů spojených s činností
Pečovatelské služby.
Je potřebné rozhodnout o způsobu financování.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje způsob financování služby poskytované společností
Resident 2000 o.p.s. formou: stejného principu uzavřeného smluvně se společností Ledax o.p.s. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 18:
Vzhledem k ukončení dlouholeté činnosti v čele organizace Svazu tělesně postižených ČR z.s.,
místní organizace Kunžak navrhuje starosta ocenit pana Ing. Karla Mátla a pana Ing. Eduarda
Kováře čestným uznáním a věcným darem za dlouholetou a obětavou práci.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje ocenit pana Ing. Karla Mátla a pana Ing. Eduarda Kováře
čestným uznáním a věcným darem za dlouholetou a obětavou práci pro Svaz tělesně postižených
ČR z.s., místní organizaci Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 19:
Dne 12.01. 2018 Jihočeský kraj zveřejnil dotační program „Neinvestiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“. Žádosti o dotace je možné podávat od 12. 02.
2018 do 23. 02.2018.
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Žadatelé mohou podat žádosti na:
- Opatření č.1 - pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III s minimální spoluúčastí
0-30 %, výše dotace 7 – 700 tis. Kč.
- Opatření č.2 - pro jednotky požární ochrany kategorie JPO V, s minimální spoluúčastí 0-30%,
výše dotace 7 – 700 tis. Kč.
SDH Kunžak navrhuje podat žádost na:
Opatření číslo 1 – první podopatření s minimální spoluúčastí 20%:
- 1 ks Dýchací přístroj Drager PSS 3000, maska FPS náhlavní kříž 32 900,- včetně DPH
- 3 ks Dýchací přístroj Drager PSS 3000, maska FPS kandahár
105 900,- včetně DPH
- 1 ks Motorová pila Husquarna 372 XP-torq
22 000,- včetně DPH
- 2 ks Svítilna Li-Ilon ATEX s rychlonab.nabíječem 12 V
15 800,- včetně DPH
Cena celkem je
176 600,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podání žádosti do programu „Neinvestiční dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na pořízení věcných a technických
prostředků s tím, že akce bude dofinancována z rozpočtu Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20:
Pan Král navrhuje upřesnit postup při výběrových řízeních administrovaných obcí
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje projednání bodu č.20 na příštím zasedání zastupitelstva
Hlasování: jednohlasně
K bodu 21: Různé
Žádné body nebyly projednávány
K bodu 22: dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
Usnesení č. 38
Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 01. 2018
Zastupitelstvo obce Kunžak
V y d á v á:
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
a o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranstvích v obci Kunžak
Schvaluje:
 navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Kunžak na uhrazení ledové plochy
při kurzu bruslení pro děti MŠ na zimním stadionu v Jindřichově Hradci ve výši 10 370,Kč
 rozpočtové opatření vlastní č. 2/2018. Rozpočtové opatření č. 2/2018 je nedílnou součástí
tohoto zápisu
 odpisový plán obce Kunžak na rok 2018
 odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2018
 ceny materiálů a služeb obce Kunžak na rok 2018. Ceník materiálů a služeb na rok 2018 je
nedílnou součástí tohoto zápisu
 jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen
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„stavební zákon“) za použití ustanovení § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního
zákona návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak. Návrh zprávy o uplatňování
ÚP Kunžak, jak byl upraven na základě výsledků projednávání je nedílnou součástí tohoto
zápisu
 žádost o pořizování změny č. 4 územního plánu Kunžak Úřadem územního plánování
Jindřichův Hradec
 aby na akci „Těžba dřeva 2018“ byla vybrána firma Vladimír Tomíšek, Těžba dřeva &
přibližování, Valtínov 22, 378 53 Strmilov, IČO: 135 01 623 za nabídnutou cenu 92 800,bez DPH, dle podané cenové nabídky
 aby na akci „Prodej dřeva 2018“ byla vybrána firma Velkostatek Česká Olešná s.r.o.,
Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov, IČO: 023 72 606 za nabídnuté ceny bez DPH:
1)

Smrk výřezy v kůře-délky 3,4,5 m, čep 12 cm bez kůry, 2% nadměrek

1a
1b
2a-4b
5+

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br
1 100,1 560,2 100,1 250,2 000,1 000,-

2)

Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek

1b
2a-4b

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br
1 000,500,1 500,1 000,-

3)

KH

1 250,1 000,-

KH
1 000,1 000,-

Vláknina
700,700,700,700,-

Vláknina

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

Smrk
1 100,Borovice
4)

OSB - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
700,Borovice 700,5)

DTD - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
500,Borovice 500,dle podané cenové nabídky
 aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu se společností Dopravní a vodohospodářské
stavby s.r.o., se sídlem Kunžak, Nerudova 476, 378 62 Kunžak, na pronájem nebytových
prostor bývalé knihovny v domě čp.74 v Kunžaku v budově obecního úřadu za účelem
zřízení kanceláře, za cenu 1 000,00 Kč/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá od 01. 02. 2018
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na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Petrem Drobilem, nar.05.02.1967, bytem
Kunžak, část Mosty čp. 38 na prodej pozemku ozn. v geometrickém plánu č. č. 462250/2017 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek, Jindřichův Hradec, jako parcela číslo
759/23 ost.pl.ost. komunikace v k.ú. Mosty o výměře 34 m2 za kupní cenu obvyklou
4 114,-Kč včetně DPH pro majetkoprávní vypořádání pozemku tvořícího funkční celek
k domu čp. 38 v Mostech, v obci Kunžak, k.ú. Mosty. Kupující uhradí kupní cenu, náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek za
vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od
rozhodnutí o prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související
budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena
v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související, bude záležitost
vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak
 poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci
Kunžak ve výši 25 000,- Kč na úhradu části nákladů na dopravu, úhradu vstupného do
divadla a úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí ve výši 25 000,- Kč pro rok
2018
 dotaci Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. ve výši 3 000,- Kč na
úhradu některých nákladů souvisejících se zajištěním sociální služby jako je nájem, služby
k nájmu, kancelářské potřeby, úhrada za telefon a internet od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
 poskytnutí dotace panu Bohumilu Pidrmanovi ve výši 12 000,- Kč na provozování
pojízdné prodejny v Terezíně, na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově, v Kaprouně pro rok 2018
 aby Obec Kunžak vyřadila z majetku a předala k likvidaci a vyřazení z registru vozidel
vozidlo Multicar M-25-10 inv.č. RAD6
 zveřejnění záměru prodeje pojízdného žebříku inv.č. RC1 za cenu minimálně 1. 500,00Kč.
Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat nabídka žebřík“. Při
souběhu stejných cenových nabídek má přednost dříve podaná cenová nabídka. Kupní
smlouva bude s vybraným kupujícím uzavřena nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí o
prodeji v Zastupitelstvu obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude kupní smlouva uzavřena v tomto
termínu nebo nebude uhrazena kupní cena a náklady související, bude záležitost vrácena
do Zastupitelstva obce Kunžak
 způsob financování služby poskytované společností Resident 2000 o.p.s. formou stejného
principu uzavřeného smluvně se společností Ledax o.p.s.
 ocenit pana Ing. Karla Mátla a pana Ing. Eduarda Kováře čestným uznáním a věcným
darem za dlouholetou a obětavou práci pro Svaz tělesně postižených ČR z.s., místní
organizaci Kunžak
 podání žádosti do programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje“ na pořízení věcných a technických prostředků s tím, že akce bude
dofinancována z rozpočtu Obce Kunžak
 projednání bodu č.20 na příštím zasedání zastupitelstva
N e s c h v a l u j e:
 cenu za využití společenských místností SDH Kunžak, Mosty, Valtínov pro fyzické osoby
místní ve výši 50,- Kč/den
R o z h o d u j e:
 v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, o pořízení změny č. 4 územního plánu Kunžak
v rozsahu zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak
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U r č u j e:
 pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 4 územního plánu Kunžak
místostarostku Drahoslavu Vobrovou
S o u h l a s í:
 aby se navrhovatelé změny č. 4 Územního plánu Kunžak finančně podíleli na nákladech na
zpracování změny Územního plánu Kunžak, dle specifikace návrhu ceny zpracované
Urbanistickým střediskem Brno s.r.o..
B e r e n a v ě d o m í:
 Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Kunžak. Důvodová zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu
Pověřuje:
 starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Těžba dřeva 2018“ s firmou Vladimír Tomíšek,
Těžba dřeva & přibližování
 starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Prodej dřeva 2018“ s firmou Velkostatek Česká
Olešná s.r.o.
 starostu a kontrolní výbor, aby pokračovali s Ing. Plucarem v jednání ve věci směny
pozemků
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28. 01.
2016 se Svazem tělesně postižených v České republice z.s., místní organizací Kunžak
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
s Jihočeským centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
s Bohumilem Pidrmanem
 starostu podpisem smlouvy se společností Resident 2000 o.p.s.
Schůze skončila v 19.30 hodin
Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Drahoslava Vobrová

Zdeněk Pudil

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

