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Zápis č. 45
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 09. 2018 v 16.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
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 16. 00 hodin. Pětačtyřicáté jednání zastupitelstva
obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 44. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 23. 08. 2018 zápis ověřili bez
výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření vlastní
Prodej dřeva 3.čtvrtletí a 4.čtvrtletí 2018
Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo Těžba dřeva 2018
Dodatek ke smlouvě ze dne 31.7.2018
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
Žádost o souhlas s umístěním stavby kanalizační přípojky p.č. 71/1 a 4891 v k.ú.
Kunžak
8. Pronájem části pozemku č.271/1 v k.ú. Kunžak
9. Odstranění skalky na části p.č. 1269/1 – k.ú.Mosty, Zvůle
10. Žádost o odkoupení p.č. 51/1 k.ú.Mosty
11. Žádost o koupi p.č. 1420/56 a 1420/70 v k.ú.Valtínov
12. Vyhodnocení pouti 2018
13. Pozemky 274/14, 274/15 a 275 v k.ú. Kunžak-Malé Podolí
14. Žádost o směnu části obecního pozemku p.č. 1282 za část pozemku
1160/2 v k.ú. Mosty, Terezín
15. Různé
a) Výroční zpráva – ZŠ SNW Kunžak
b) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Kunžak
c) Obřadní síň - ukončení volebního období
16. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
17. Závěr
Starosta navrhuje projednat bod 15. Různé b) jako druhý v pořadí.
Program po změně:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
15. Různé b) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce
Kunžak
2. Rozpočtová opatření vlastní
3. Prodej dřeva 3.čtvrtletí a 4.čtvrtletí 2018
4. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo Těžba dřeva 2018
5. Dodatek ke smlouvě ze dne 31.7.2018
6. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
7. Žádost o souhlas s umístěním stavby kanalizační přípojky p.č. 71/1 a 4891 v k.ú.
Kunžak
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8. Pronájem části pozemku č.271/1 v k.ú. Kunžak
9. Odstranění skalky na části p.č. 1269/1 – k.ú.Mosty, Zvůle
10. Žádost o odkoupení p.č. 51/1 k.ú.Mosty
11. Žádost o koupi p.č. 1420/56 a 1420/70 v k.ú.Valtínov
12. Vyhodnocení pouti 2018
13. Pozemky 274/14, 274/15 a 275 v k.ú. Kunžak-Malé Podolí
14. Žádost o směnu části obecního pozemku p.č. 1282 za část pozemku
1160/2 v k.ú. Mosty, Terezín
15. Různé
a) Výroční zpráva – ZŠ SNW Kunžak
c) Obřadní síň - ukončení volebního období
16. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
17. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Vobrová D., Pudil Z.
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
15. Různé b)
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
provedl ve dnech 12.- 13. 09. 2018 dílčí přezkoumání hospodaření obce Kunžak za období od
01. 01. 2018 do 31. 08. 2018.
Výsledky dílčího přezkoumání: chyby a nedostatky méně závažného charakteru
 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
neobsahovala náležitosti stanovené zákonem, a to je-li příjemcem dotace právnická osoba,
povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací
 u poskytnuté dotace nedodržení odvětvového třídění rozpočtové skladby dle určení dotace
Tato pochybení budou napravena.
V rámci přezkoumání hospodaření v ostatních oblastech nebyly zjištěny nedostatky spočívající
v porušení rozpočtové kázně, neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Bez hlasování
K bodu 2:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 24/2018. Jedná se o zvýšení
výdajů (ožínky, výřez dřevin v obecních lesích, navýšení výdajů na vrt HV-3 Kunžak dle
skutečnosti, výdaje na TDI a dozor BOZP běžecká dráha hřiště dle smlouvy, opravy a servis oken
v DPS, nákup požárních hadic pro JPO V Mosty), přesuny ve výdajích (přesun finančních
prostředků poskytnutých dotací z všeobecného paragrafu Ostatní činnosti na paragrafy dle určení
poskytnutých dotací) – celkem zvýšení rozpočtu výdajů o 100 435,- Kč, zvýšení rozpočtu
financování o 100 435,- Kč (bude kryto použitím části zůstatku).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 24/2018. Rozpočtové
opatření č. 24/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Dne 26.09.2018 zasedala komise otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení
Luboš Rozporka, Josef Kudrna, Petr Král – předseda losem.
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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 Hradec
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
na akci „Prodej dřeva 4. čtvrtletí 2018“ 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
přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br

KH

Vláknina

1a
1b
2a-4b
5+

1 100,1 650,1 400,-

750,700,-

420,400,-

2)

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

1b
2a-4b

750,700,-

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br

KH

Vláknina

1 000,-

750,-

420,-

3)

750,-

KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm +
2,00 - 2,55 m
Smrk
700,Borovice 700,4)

OSB - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
400,Borovice 400,5)

DTD - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
380,Borovice 380,-
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Prodej dřeva 4. čtvrtletí 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
přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br

KH

Vláknina

1a
1b
2a-4b
5+

1 100,1 650,1 400,-

750,700,-

420,400,-

2)

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

1b
2a-4b

750,700,-

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br

KH

Vláknina

1 000,-

750,-

420,-

750,-

3)

KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm +
2,00 - 2,55 m
Smrk
700,Borovice 700,4)

OSB - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
400,Borovice 400,5)

DTD - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
380,Borovice 380,dle podané cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Dne 01.02.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo s panem Vladimírem Tomíškem, Těžba dřeva
&přibližování, bytem Valtínov 22, 378 53 Strmilov na těžební a přibližovací práce na dobu únor
2018-prosinec 2018 o objemu cca 270 m3. Z důvodu splnění objemu prací navrhuje pan Vladimír
Tomíšek ukončení smlouvy po dohodě ke dni 30.09.2018.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje ukončení Smlouvy o dílo s panem Vladimírem Tomíškem,
Těžba dřeva & přibližování, bytem Valtínov 22, 378 53 Strmilov na těžební a přibližovací práce
na dobu únor 2018-prosinec 2018 o objemu cca 270 m3.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 5:
Dne 31.07.2018 byl podepsán Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2018 na „Stavební práce
na opravě venkovního WC, úklidové komory a vnitřních rozvodů vodovodního a kanalizačního
potrubí“.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí podepsání Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne
28.06.2018 na „Stavební práce na opravě venkovního WC, úklidové komory a vnitřních rozvodů
vodovodního a kanalizačního potrubí“.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Na základě dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Kunžak je nutno uzavřít dodatek
ke smlouvám o poskytnutí dotace:
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 18.12.2017
 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s ze dne 05.02.2018
 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. ze dne 05.02.2018
 Český svaz žen, z.s. Kunžak ze dne 28.02.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Mosty ze dne 28.05.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Mosty ze dne 28.05.2018
 Český svaz žen, z.s. Kunžak ze dne 30.05.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Kunžak ze dne 26.06.2018
 Šrot tým Kunžak o.s. ze dne 25.06.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 27.06.2018
vždy v následujícím znění:
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí
veřejné finanční podpory a smlouvu o jejím poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty,
že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze).
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude
tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, zpraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po
projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom zpraví příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění
účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části.

6
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční
podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je
povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1(doložení např.
formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí
obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací,
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn
posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční
podpory nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou
veřejnou finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že
tento přijal veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost
vyplacenou veřejnou finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje uzavřít dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace:
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 18.12.2017
 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s ze dne 05.02.2018
 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. ze dne 05.02.2018
 Český svaz žen, z.s. Kunžak ze dne 28.02.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Mosty ze dne 28.05.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Mosty ze dne 28.05.2018
 Český svaz žen, z.s. Kunžak ze dne 30.05.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Kunžak ze dne 26.06.2018
 Šrot tým Kunžak o.s. ze dne 25.06.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 27.06.2018
vždy v následujícím znění:
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s
dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí
veřejné finanční podpory a smlouvu o jejím poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty,
že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze).
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato
skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, zpraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po
projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat
popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
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4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom zpraví příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její
část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je
povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1(doložení např.
formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí
obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací,
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory
nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou
finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je
povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal
veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou
finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Kontrolní výbor na místě samém zjišťoval vhodnost umístění kanalizační přípojky paní Marty
Hrníčkové k domu čp. 218, Střížovická, Kunžak na pozemek ve vlastnictví obce p.č. 71/1 a p.č.
4891 v k.ú. Kunžak.
Kontrolní výbor navrhuje nepovolit navrhovanou trasu přípojky a zvolit trasu jinou. Navrhovaná
trasa přetíná celý obecní pozemek a tím ho znehodnocuje pro případnou zástavbu.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje paní Martě Hrníčkové, bytem Mnětická 354, 530 03
Pardubice umístění kanalizační přípojky k domu čp. 218, Střížovická, Kunžak na pozemek ve
vlastnictví obce p.č. 71/1 a p.č. 4891 v k.ú. Kunžak, dle situačního návrhu 5/2018.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu dvou částí obecního pozemku p.č. 271/1
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kunžak o výměře 100m2 (viz. zákres v katastrální mapě).
Doba pronájmu se sjedná na dobu neurčitou od 01. 01. 2019.
Během zveřejnění záměru pronájmu byla doručena jedna nabídka. Došlá nabídka se předkládá
Zastupitelstvu obce Kunžak k posouzení a rozhodnutí.
Doručená nabídka:
1. Zdeňka a Jiří Kos, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak
nabídnutá cena 50Kč/rok/100m2
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s paní
Zdeňkou Kosovou a panem Jiřím Kosem, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak na pronájem dvou částí
obecního pozemku p.č. 271/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kunžak o výměře 100m2
za 50Kč/rok (viz. zákres v katastrální mapě) za účelem uskladnění dřeva. Doba pronájmu se
sjedná na dobu neurčitou od 01. 01. 2019.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 9:
Vlastník nemovitosti čp. 16 Kunžak, část Zvůle obdržel sdělení, aby posunul kameny ohraničující
stávající skalku směrem k oplocení tak, aby vnější hrana těchto kamenů byla od oplocení vzdálena
maximálně 2100 mm a navazovala tak na vnitřní hranu stávajících obrubníků položených ve
vjezdech do nemovitosti. Vzhledem ke složitému řešení situace v daném termínu-zvýšený provoz
v turistické sezoně- byl termín prodloužen do 31.10.2018 včetně.
Vlastník sdělil obci Kunžak, že termín realizace posunu byl původně dohodnut do konce letošního
roku.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že Obec Kunžak vyrozuměla vlastníka nemovitosti
čp. 16 Kunžak, část Zvůle , že setrvává na stanovisku sděleném v dopise ze dne 13.08.2018,
tj. termín realizace posunu kamenů ohraničujících skalku do 31.10.2018 včetně.
Bez hlasování
K bodu 10:
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje části obecního pozemku
číslo 51/1 v k.ú. Mosty u domu čp. 65.
Kontrolní výbor doporučuje neprodávat části pozemku p.č.51/1 u domu čp. 65 v Mostech v
k.ú.Mosty z důvodu, že pozemek je v trase budoucího možného vedení kanalizace. Kontrolní
výbor doporučuje ponechat dosavadní pronájem, případně zvětšit rozsah pronájmu.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku číslo 51/1 v k.ú.
Mosty u domu čp. 65.
Hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Moučka
K bodu 11:
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost prodeje obecních pozemků p.č. 1420/56
zahrada o výměře 142 m2 a p.č. 1420/70 zahrada o výměře 85 m2 v k.ú.Valtínov u domu čp. 59.
Kontrolní výbor nedoporučuje pozemky prodávat do vyřešení přesného vedení kanalizace ve
Valtínově a doporučuje ponechat je i nadále pronajaté.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1420/56 zahrada o
výměře 142 m2 a p.č. 1420/70 zahrada o výměře 85 m2 v k.ú.Valtínov u domu čp. 59.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu pouti 2018. Z pronájmu náměstí byl příjem 45 000,Kč. Příjmy ze stánkového prodeje činily 10160,- Kč. Celkový příjem za pouť v roce 2018 činí
55 160,- Kč. Vzhledem k bezproblémovému zajištění pouťových atrakcí ze strany Františka
Rangla, IČ 13500554 Vestec čp.88, Praha- západ, byla s ním uzavřena smlouva o pronájmu
veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí na rok 2019 za stejných podmínek jako
doposud, tj. za částku 45 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že celkový příjem za pouť v roce 2018 činí 55 160,Kč.
Bez hlasování.
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Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že vzhledem k bezproblémovému zajištění
pouťových atrakcí v roce 2018 starosta uzavřel smlouvu o pronájmu veřejného prostranství
k umístění pouťových atrakcí v termínu konání tradiční pouti na rok 2019 s Františkem Ranglem,
IČ 13500554 Vestec čp.88, Praha- západ za smluvní částku 45 000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje pozemků 274/14,274/15 a 275 v obci a k.ú.Kunžak
určených podle územního plánu k výstavbě rodinných domů. K tomuto záměru Obec Kunžak
neobdržela žádnou cenovou nabídku. Navrhuje se ponechat na rozhodnutí nového Zastupitelstva
obce Kunžak, zda znovu zveřejnit záměr prodeje těchto pozemků.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků číslo
274/14, 274/15 a 275 v obci a k.ú.Kunžak určených podle územního plánu k výstavbě rodinných
domů Obec Kunžak neobdržela žádnou cenovou nabídku.
Bez hlasování.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje ponechat na rozhodnutí nového Zastupitelstva obce
Kunžak, zda znovu zveřejnit záměr prodeje pozemků číslo 274/14,274/15 a 275 v obci a
k.ú.Kunžak určených podle územního plánu k výstavbě rodinných domů.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Obec Kunžak hodlá v rámci uvažovaného převodu části pozemku 1154/1 v k.ú.Mosty-Terezín
zachovat stávající cestu na tomto pozemku v majetku obce. K tomu musí majetkoprávně
vypořádat část pozemku číslo 1160/2 v k.ú.Mosty, Terezín o výměře 7 m2 s jeho vlastníky, aby
mohla zachovat přístup z této cesty na stávající komunikaci III. třídy na poz.č.1269/4 v k.ú.Mosty.
Vlastníci navrhují potřebnou část svého pozemku 1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín směnit za část
obecního pozemku p.č. 1282 k.ú.Mosty-Terezín u domu čp. 1 v Terezíně.
Navrhuje se ponechat projednání směny části obecního pozemku p.č. 1282 u domu čp. 1
v Terezíně, k.ú.Mosty, za část pozemku p.č.1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín na rozhodnutí novému
Zastupitelstvu obce Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje ponechat projednání směny části obecního pozemku p.č.
1282 u domu čp. 1 v Terezíně, k.ú. Mosty, za část pozemku 1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín na
rozhodnutí novému Zastupitelstvu obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15 : Různé
a) Mgr. Krafková seznámila zastupitelstvo s výroční zprávou o činnosti ZŠ SNW Kunžak ve
školním roce 2017/2018
c) Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy ani připomínky ukončil starosta pracovní část
jednání zastupitelstva a požádal členy zastupitelstva, aby se přemístili do obřadní síně.
V obřadní síni starosta poděkoval členům zastupitelstva za spolupráci, jejich životním partnerům
za pochopení a podporu. Těm zastupitelům, kteří kandidují v komunálních volbách, popřál, aby
byli úspěšní. Starosta dále poděkoval pracovnicím obecního úřadu za dlouholetou spolupráci a
všem přítomným i jejich rodinám popřál vše dobré, pevné zdraví a vše dobré popřál i obci
Kunžak.
Všichni členové zastupitelstva obdrželi dárek, jako upomínku na uplynulé volební období a byla
pořízena společná fotografie.
Poté pozval starosta zastupitele, jejich partnerky a partnery a pracovnice obecního úřadu na
společnou večeři.
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Usnesení č. 45
Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 09. 2018
Zastupitelstvo obce Kunžak
S c h v a l u j e:
 rozpočtové opatření vlastní č. 24/2018. Rozpočtové opatření č. 24/2018 je nedílnou
součástí tohoto zápisu
 aby na akci „Prodej dřeva 4. čtvrtletí 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
přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br

KH

Vláknina

1a
1b
2a-4b
5+

1 100,1 650,1 400,-

750,700,-

420,400,-

2)

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

1b
2a-4b

750,700,-

přejímky elektronické konečným odběratelem
B/C
Cx,Br

KH

Vláknina

1 000,-

750,-

420,-

750,-

3)

KPZ- délka 2,00 - 2,55 m , čep 15 cm +
2,00 - 2,55 m
Smrk
700,Borovice 700,4)

OSB - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
400,Borovice 400,5)

DTD - délka 2,00 m
2,00 m
Smrk
380,Borovice 380,dle podané cenové nabídky.
 ukončení Smlouvy o dílo s panem Vladimírem Tomíškem, Těžba dřeva & přibližování,
bytem Valtínov 22, 378 53 Strmilov na těžební a přibližovací práce na dobu únor 2018prosinec 2018 o objemu cca 270 m3
 uzavřít dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace:
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 18.12.2017
 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s ze dne 05.02.2018
 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. ze dne 05.02.2018
 Český svaz žen, z.s. Kunžak ze dne 28.02.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
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 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 02.03.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Mosty ze dne 28.05.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Mosty ze dne 28.05.2018
 Český svaz žen, z.s. Kunžak ze dne 30.05.2018
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Kunžak ze dne 26.06.2018
 Šrot tým Kunžak o.s. ze dne 25.06.2018
 Tělovýchovná jednota, z.s. ze dne 27.06.2018
vždy v následujícím znění:
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s
dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí
veřejné finanční podpory a smlouvu o jejím poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty,
že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze).
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato
skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, zpraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po
projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat
popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom zpraví příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její
část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je
povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1(doložení např.
formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí
obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací,
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory
nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou
finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je
povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal
veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou
finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele
 aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s paní Zdeňkou Kosovou a panem Jiřím
Kosem, Malé Podolí 27, 378 62 Kunžak na pronájem dvou částí obecního pozemku p.č.
271/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kunžak o výměře 100m2 za 50Kč/rok (viz.
zákres v katastrální mapě) za účelem uskladnění dřeva. Doba pronájmu se sjedná na dobu
neurčitou od 01. 01. 2019
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ponechat na rozhodnutí nového Zastupitelstva obce Kunžak, zda znovu zveřejnit záměr
prodeje pozemků číslo 274/14, 274/15 a 275 v obci a k.ú.Kunžak určených podle
územního plánu k výstavbě rodinných domů
ponechat projednání směny části obecního pozemku p.č. 1282 u domu čp. 1 v Terezíně,
k.ú. Mosty, za část pozemku 1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín na rozhodnutí novému
Zastupitelstvu obce Kunžak

N e s c h v a l u j e:
 paní Martě Hrníčkové, bytem Mnětická 354, 530 03 Pardubice umístění kanalizační
přípojky k domu čp. 218, Střížovická, Kunžak na pozemek ve vlastnictví obce p.č. 71/1 a
p.č. 4891 v k.ú. Kunžak, dle situačního návrhu 5/2018
 záměr prodeje části obecního pozemku číslo 51/1 v k.ú. Mosty u domu čp. 65
 záměr prodeje pozemků p.č. 1420/56 zahrada o výměře 142 m2 a p.č. 1420/70 zahrada
o výměře 85 m2 v k.ú.Valtínov u domu čp. 59
B e r e n a v ě d o m í:
 podepsání Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2018 na „Stavební práce na opravě
venkovního WC, úklidové komory a vnitřních rozvodů vodovodního a kanalizačního
potrubí“
 že vzhledem k bezproblémovému zajištění pouťových atrakcí v roce 2018 starosta uzavřel
smlouvu o pronájmu veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí v termínu konání
tradiční pouti na rok 2019 s Františkem Ranglem, IČ 13500554 Vestec čp.88, Praha- západ
za smluvní částku 45 000,- Kč
Pověřuje:
 starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Prodej dřeva 4. čtvrtletí 2018“ s firmou
Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov, IČO: 023 72 606
Schůze skončila v 17.30 hodin
Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Drahoslava Vobrová

Zdeněk Pudil

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

