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Zápis č. 2
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 15. 11. 2018 v 17.oo hodin

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Iboš Pavel, Mgr. Dobeš Jan, Král Petr, Mrkva Ondřej, Ing. Plucar Karel, Rozporka 
Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Ing. Jaroslav Štefl, Waszniowski Martin, Ing. Winkler Karel, 
Zátopek Vladimír

Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bylo zahájeno v 17. 00 hodin starostou obce Kunžak Ing. 
Vladimírem Šamalem 
Druhé jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Informace podle 
§ 93 ods.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kunžak zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 07. 11. 2018 do 15. 11. 2018. Současně byla zveřejněna 
na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů nového zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné  ( § 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval  tři  členy zastupitelstva (náhradníci 
za rezignující zastupitele) ke složení slibu.
Pavel Iboš                      Živnostníci       
Ing. Karel Plucar           SNK - SDH Valtínov
Ing. Jaroslav Štefl          Živnostníci

Před složením slibu předsedající upozornil nové členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo 
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 ods. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Kunžak a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a 
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem na připraveném archu (příloha č.1)

Žádný nový člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 07.11.2018  ověřil Mgr. Jan 
Dobeš. Paní Alena Brunnerová odmítla zápis ověřit z důvodu její rezignace na funkci zastupitele 
dne 31.10. 2018 v 17.35 hodin. Starosta určil dalším ověřovatelem pana Martina Waszniowského, 
který zápis ověřil dne 07. 11. 2018. Žádné námitky k zápisu nebyly podány. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Kunžak dne 31. 10. 2018
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně
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Program:  
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2. a) volba předsedy kontrolního výboru

b) volba členů kontrolního výboru
3. Rozpočtová opatření vlastní

4. Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019

5. Rada ZŠ SNW Kunžak

6. Silnice II/164 Kunžak

7. Výběr zhotovitele „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro závlahu hřiště v Kunžaku“

8. Žádost o pronájem části pozemku č.p. 271/1, 271/19 a 271/35 v k.ú. Kunžak

9. Žádost o směnu části obecního pozemku p.č. 1282 za část pozemku 1160/2 v k.ú. Mosty, 

Terezín

10. Žádost o koupi parc. Číslo 150/18 v k.ú. Kaproun u čp. 5 dle geom. plánu

11. Žádost o koupi části parc. Číslo 759/11 a části par. č. 1272/1dle geom. plánu v k.ú. Mosty

12. Žádost o koupi parcely číslo 759/13 dle geom. plánu v k.ú. Mosty

13. Žádost o koupi nebo pronájem p.č. 111/1, p.č. 476  a p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun

14. Žádost o odkoupení části parc. č. 51/1 v k.ú. Mosty a čp.21

15. Žádost o bezúplatný převod pozemku 2510 v k.ú. Valtínov – pod silnicí II/151, částí poz. 

661/2 k.ú. Kunžak, KN 14/1, 18/1, 18/2, 18/3,19/1, 20 v k.ú. Suchdol u Kunžaku, pod 

silnicí III/02316, částí pozemků 4776, 4778, 4779/2, 4779/3, 4780 v k.ú. Kunžak a 

pozemku 1269/4 v k.ú. Mosty pod silnicí III/1518

16. Pověření člena zastupitelstva obce k přijímání prohlášení snoubenců a nošení závěsného 

znaku

17. Stanovení zvýšení odměny pověřeného člena zastupitelstva obce za oddávání

18. Stanovení peněžního plnění za funkce předsedy komise, člena komise nebo člena výboru 

nečlenům zastupitelstva obce

19. Diskuse

Návrh na ověřovatele zápisu: Petr Král,  Ondřej Mrkva 
Zapisovatelka: Šteflová Eva    
Výsledek hlasování:
Pro 11x jednohlasně

K bodu 2:
a) Člen zastupitelstva Waszniowski Martin navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru 
Ing. Winklera Karla

Zastupitelstvo obce Kunžak volí předsedou kontrolního výboru obce Kunžak Ing. Winklera Karla
Výsledek hlasování:
Pro 11x jednohlasně

b) Člen zastupitelstva Waszniowski Martin navrhl zvolit členem kontrolního výboru 
1) Waszniowského Martina
2) Ing.Štefla Jaroslava
3) Ing. Plucara Karla
4) Iboše Pavla
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Zastupitelstvo obce Kunžak volí členy kontrolního výboru obce Kunžak Waszniowského Martina, 
Ing.Štefla Jaroslava, Ing. Plucara Karla,  Iboše Pavla
Výsledek hlasování: 
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdrželi se: 1x Štefl

K bodu 3:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 28/2018. Jedná se o zvýšení 
výdajů (navýšení finančních prostředků na těžbu, přibližování a nátěry dřevin v obecních lesích, 
materiál, opravu dlažby a čistění odpadů ve zdravotním středisku) – zvýšení rozpočtu výdajů o 
231 888,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 231 888,- Kč (bude kryto použitím části zůstatku).

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 28/2018. Rozpočtové 
opatření č. 28/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 4:
ČEVAK Jižní Čechy, a.s. předložil návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019. Tento 
návrh obdrželi zastupitelé v elektronické podobě.
Jednosložková cena: 

vodné  35,83 Kč/m3 bez DPH               navýšení  1,05 Kč/m3 bez DPH      
stočné 22,13 Kč/m3 bez DPH                navýšení  0,77 Kč/m3 bez DPH       

Z toho dvousložková cena úhrady vodného a stočného, uplatňovaná v obci Kunžak na rok 2019  
by činila: 
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)        33,97 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)       21,08 Kč/m3
Celkem /bez DPH/                      55,05 Kč/m3
Celkem s DPH                                            63,31  Kč/m3

Vodoměry Pevné složky (Kč/rok)

skupina Qp(m3/H) z vodného ze stočného celkem

A do 4 122 75 197

B do 10 375 332 707

Kč/m3 1,05

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo předložený návrh kalkulace cen vodného a stočného na 
rok 2019.   

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2019 dle 
předloženého návrhu kalkulace takto: 
Pohyblivá složka vodného (bez DPH)        33,97 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného (bez DPH)       21,08 Kč/m3
Celkem /bez DPH/                      55,05 Kč/m3
Celkem s DPH                                            63,31  Kč/m3
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Vodoměry Pevné složky (Kč/rok)

skupina Qp(m3/H) z vodného ze stočného celkem

A do 4 122 75 197

B do 10 375 332 707

Kč/m3 1,05

a pověřuje starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro 11x jednohlasně

K bodu 5:
Skončil mandát zástupců zřizovatele /Obce/ ve školské radě ZŠ SNW Kunžak. V souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 167 je nutné jmenovat nové zástupce obce do školské 
rady ZŠ SNW Kunžak na tříleté období.

Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje na tříleté období do školské rady ZŠ SNW Kunžak tyto 
členy: Ing. Plucara Karla, Ing. Štefla Jaroslava, Ing. Winklera Karla 

K bodu 6:
Pro realizaci akce „Silnice II/164 Kunžak“ – kompletní zpracování projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadání/ provedení stavby (DUR, DSP + ZDS/PSPS), 
včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení je potřebné 
jmenovat člena a náhradníka do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové 
řízení.

Starosta navrhuje za obec Kunžak jmenovat členem Ing. Vladimíra Šamala a náhradníkem                                         
Petra Krále.                                                                  

Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro 
výběrové řízení člena Ing. Vladimíra Šamala a náhradníka Petra Krále pro realizaci akce „Silnice 
II/164 Kunžak“ – kompletní zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro 
stavební povolení a zadání/ provedení stavby (DUR, DSP + ZDS/PSPS), včetně stanovisek DOSS 
a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení. 
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 7:
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro závlahu hřiště 
v Kunžaku“  firmy:

1. AQUA SERVIS KZ s.r.o., Novohradská 1290, 379 01 Třeboň II.

2. Vrtané studny ARTEX Polná, Zdeněk Rosendorfský, Resslova 412, 588 13 Polná 

3. Jihlavská vrtná s.r.o., Nádražní 493, 588 22 Luka nad Jihlavou

4. Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro 
závlahu hřiště v Kunžaku“  navrhuje  starosta komisi ve složení:
Ing. Karel Winkler Náhradníci:
Luboš Rozporka Ing. Vladimír Šamal
Martin Waszniowski Petr Král
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na 
akci „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro závlahu hřiště v Kunžaku“  
1. AQUA SERVIS KZ s.r.o., Novohradská 1290, 379 01 Třeboň II.
2. Vrtané studny ARTEX Polná, Zdeněk Rosendorfský, Resslova 412, 588 13 Polná 
3. Jihlavská vrtná s.r.o., Nádražní 493, 588 22 Luka nad Jihlavou
4. Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
a jmenuje na akci „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro závlahu hřiště v Kunžaku“  komisi pro 
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Karel Winkler Náhradníci:
Luboš Rozporka Ing. Vladimír Šamal
Martin Waszniowski             Petr Král
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 8:
Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem části pozemku p. č. 271/1, 271/19, 271/35  v k.ú. 
Kunžak o výměře cca 1 000 m2  za účelem skladování dřeva a na chov drobného domácího 
zvířectva.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  
pronájmu části obecního pozemku p.č. 271/1, 271/19, 271/35  v k.ú. Kunžak o výměře cca 1 000 
m2  za účelem skladování dřeva a na chov drobného domácího zvířectva.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 9:
Obec Kunžak hodlá v rámci uvažovaného převodu části pozemku 1154/1 v k.ú. Mosty-Terezín 
zachovat stávající cestu v majetku obce. Část pozemku cca 7 m2 je třeba vypořádat  od vlastníků 
aby cesta byla napojena na komunikaci III.třídy na poz.č.1269/4. Vlastníci  navrhují směnu své 
části pozemku 1160/2 za část obecního pozemku p.č.1282 u domu čp.1 v Terezíně.
Navrhuje se pověřit kontrolní výbor, aby  na místě samém zjistil možnost a rozsah směny  části 
obecního pozemku p.č. 1282 u domu čp. 1 v Terezíně za část   p.č. 1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby   na místě samém posoudil možnost  a 
rozsah směny  části obecního pozemku p.č. 1282 u domu čp. 1 v Terezíně za část   p.č. 1160/2 
v k.ú.Mosty-Terezín.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 10:
Zastupitelstvo na svém 20. zasedání dne 23.06.2016 rozhodlo, aby si žadatelka o koupi části p.č. 
150/1 v k.ú. Kaproun zajistila geometrický plán a na jeho základě pak nechala obec  vyhotovit 
znalecký posudek na prodej, podle nějž cena pozemku označeného v geom. plánu číslo 101-
176/2017 jako parcela číslo 150/18 o výměře 76 m2 ostat.pl.jiná plocha v k.ú. Kaproun 
vyhlášková činí 16 970,-Kč a cena obvyklá činí 13 680,-Kč.
Navrhuje se zveřejnit záměr prodeje pozemku označeného v geom.plánu číslo 101-176/2017 jako 
parcela číslo 150/18 o výměře 76 m2 ostat.pl.jiná plocha v k.ú.Kaproun k majetkoprávnímu 
vypořádání pozemku tvořícího funkční celek k domu čp. 5 v Kaprouně za cenu 13 680,- Kč k níž 
bude připočtena platná sazba DPH. Kupující uhradí vyhotovení  geometrického plánu, kupní cenu, 
náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 365,-Kč,daň z nabytí nemovitých věcí a kolek 
za vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od 
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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.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje pozemku 
označeného v geom.plánu číslo 101-176/2017 jako parcela číslo 150/18 o výměře 76 m2 
ostat.pl.jiná plocha v k.ú.Kaproun k majetkoprávnímu vypořádání pozemku tvořícího funkční 
celek k domu čp. 5 v Kaprouně za cenu 13 680,- Kč k níž bude připočtena platná sazba DPH. 
Kupující  uhradí vyhotovení  geometrického plánu, kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 365,-Kč, 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 11:
Zastupitelstvo na svém 35.zasedání dne 26.10.2017 rozhodlo, aby si žadatel o koupi části p.č. 
759/11 a části 1272/1  v k.ú. Mosty zajistil geometrický plán a na jeho základě pak nechala obec  
vyhotovit znalecký posudek na prodej, podle nějž cena pozemku pod stavbou skladu dřeva 
označeného v geom. plánu číslo 468-83/2018 jako díl „a“ z p.č. 759/11 o výměře 15 m2 a díl „b“ 
z p.č. 1272/1 o výměře 8 m2 ,oba sloučené do st.p.159 zast.pl. v k.ú. Mosty  vyhlášková činí 
3 950,-Kč a cena obvyklá   činí  3 910,-Kč.  

Navrhuje se zveřejnit záměr prodeje pozemků označených v geom. plánu číslo 468-83/2018 jako 
díl „a“ z p.č. 759/11 o výměře 15 m2 a díl „b“ z p.č. 1272/1 o výměře 8 m2 ,obou sloučených do 
st.p.159 zast.pl. v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod stavbou skladu dřeva 
za cenu 3 910,- Kč, k níž bude připočtena platná sazba DPH. Kupující  uhradí vyhotovení  
geometrického plánu, kupní cenu s DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 
465,-Kč,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.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje  pozemků
označených v geom. plánu číslo 468-83/2018 jako díl „a“ z p.č. 759/11 o výměře 15 m2 a díl „b“ 
z p.č. 1272/1 o výměře 8 m2, obou sloučených do st.p.159 zast.pl. v k.ú. Mosty 
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod stavbou skladu dřeva za cenu 3 910,- Kč, k níž bude 
připočtena platná sazba DPH. Kupující  uhradí vyhotovení  geometrického plánu, kupní cenu s 
DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 465,-Kč, 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně
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K bodu 12:
Zastupitelstvo na svém 35.zasedání dne 26.10.2017 rozhodlo, aby si žadatelé o koupi části p.č. 
759/13 v k.ú. Mosty zajistili geometrický plán a na jeho základě pak nechala obec  vyhotovit 
znalecký posudek na prodej, podle nějž cena pozemku  označeného v geom. plánu číslo 468-
83/2018 jako p.č. 759/13 o výměře 26 m2 ost.pl.ost.komunikace  v k.ú. Mosty  vyhlášková činí    
1 950,-Kč a cena obvyklá činí 2 600,-Kč. 
Navrhuje se zveřejnit záměr prodeje pozemku označeného v geom.plánu číslo 468-83/2018 jako  
p.č. 759/13 o výměře 26 m2 ost.pl.ost. komunikace v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání 
pozemku u domu čp. 53 v Mostech za cenu 2 600,-Kč, k níž bude připočtena platná sazba DPH. 
Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu, kupní cenu s DPH, náklady za vyhotovení 
znaleckého posudku ve výši 365,-Kč, 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.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje  pozemku
označeného v geom.plánu číslo 468-83/2018 jako  p.č. 759/13 o výměře 26 m2 
ost.pl.ost.komunikace v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. 53 
v Mostech za cenu 2 600,-Kč, k níž bude připočtena platná sazba DPH. Kupující  uhradí 
vyhotovení  geometrického plánu, kupní cenu s DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku 
ve výši 365,-Kč,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.
Výsledek hlasování: 
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdrželi se: 1x Mrkva
Ing. Plucar
K bodu 13:
Obec Kunžak obdržela žádost o koupi nebo pronájem p.č. 111/1, p.č. 476 a p.č. 150/9 
v k.ú.Kaproun

Navrhuje se pověřit kontrolní výbor, aby  na místě samém zjistil možnost  koupě nebo pronájmu 
pozemku p.č. 111/1, p.č. 476 a p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby   na místě samém zjistil možnost  
koupě nebo pronájmu pozemku p.č. 111/1, p.č. 476 a p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 14:  
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení oplocené části obecního pozemku p.č. 51/1 v obci 
Kunžak, k.ú.Mosty u domu čp. 21 v Mostech.
Navrhuje se pověřit kontrolní výbor, aby  na místě samém zjistil možnost  koupě  oplocené části 
pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Mosty.
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Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby   na místě samém zjistil možnost  
koupě  oplocené části pozemku p.č. 51/1 v k.ú.Mosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 15:
Obec Kunžak obdržela žádost Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního 
stadionu 1952/2, IČO 70890650 o bezúplatný převod částí obecních pozemků pod komunikacemi 
do vlastnictví Jihočeského kraje. Pozemky by byly následně odděleny geometrickým plánem, 
přičemž veškeré náklady,spojené s převodem pozemků by hradil Jihočeský kraj.

Navrhuje se schválit zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků, eventuálně jejich částí  
- pod silnicí II/151- parc.č. 2510 silnice o výměře 7217 m2 v k.ú.Valtínov,
- pod silnicí III/02316 - částí pozemků p.č. 661/2 ost.pl.ost.komunikace k.ú.Kunžak, KN části 
p.č.14/1 trav. porost, části p.č.18/1 travní porost, části p.č. 18/2 travní porost, části p.č. 18/3 vodní 
plocha, části p.č.19/1 vodní plocha, části p.č. 20 travní porost v k.ú.Suchdol u Kunžaku 
- pod  silnicí  III/1518 - částí pozemků p.č. 4776 ost.komunikace, p.č. 4778 ost. komunikace, p.č.
4779/2 ost.komunikace, p.č. 4779/3 ost. komunikace, p.č.4780 ost.plocha v k.ú.Kunžak a p.č. 
1269/4 silnice, ost.pl. v k.ú. Mosty do vlastnictví Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 70890650 s tím, že přesná výměra  pozemků bude 
upřesněna geometrickým plánem. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odložení projednání bodu H 15 na příští zasedání 
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 16:
Podle § 11a odst.1,písm.a) zák. č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před 
starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které jsou matričním 
úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. 

                                                        
Navrhuje se pověřit člena Zastupitelstva obce Kunžak Mgr. Jana Dobeše, aby podle § 11a) odst. 1,
písm.a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů přijímal prohlášení snoubenců  o uzavření manželství.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje člena Zastupitelstva obce Kunžak Mgr. Jana Dobeše,  aby 
podle § 11a) odst. 1,písm.a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů přijímal prohlášení snoubenců  o uzavření manželství, a to pouze 
ve správním obvodu  matričního úřadu Kunžak. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdrželi se: 1x Dobeš
Navrhuje se, aby Zastupitelstvo obce Kunžak vzalo na vědomí, že starosta obce podle § 99 odst. 2 
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích pověří místostarostu a pověřeného oddávajícího pana Mgr. Jana 
Dobeše z řad zastupitelstva k užívání závěsného odznaku dle § 108 odst.2) zák. č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství. 
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Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že starosta obce podle § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích pověří místostarostu a pověřeného oddávajícího pana Mgr. Jana Dobeše z řad 
zastupitelstva k užívání závěsného odznaku dle § 108 odst.2) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství. 

K bodu 17:
Zastupitelstvo obce Kunžak  může členu  zastupitelstva obce  který je pověřen, aby přijímal 
prohlášení snoubenců  o uzavření manželství,  stanovit zvýšení odměny neuvolněného člena 
zastupitelstva obce za výkon této funkce.

Navrhuje se členu Zastupitelstva obce Kunžak, panu Mgr. Janu Dobešovi, který je pověřen, aby 
přijímal prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, podle počtu obřadů, ve kterých 
oddával v daném měsíci, zvýšit odměnu poskytovanou za měsíc v rozsahu o částku od  0 do         
1 000,00 Kč za obřad.

Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje v souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích, že panu Mgr. Janu 
Dobešovi, členu Zastupitelstva obce Kunžak pověřenému, aby přijímal prohlášení snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství, se podle počtu obřadů, ve kterých oddával v daném měsíci, odměna 
poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 1 000, 00 Kč za obřad.
Výsledek hlasování: 
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdrželi se: 1x Dobeš

K bodu 18:
Zastupitelstvo obce může stanovit peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva za výkon funkce předsedy komise nebo člena komise nebo člena výboru a způsob 
jeho plnění.

Navrhuje se, aby Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. v) zákona o  zák. o obcích stanovilo 
peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a vykonávají funkce: 

- předsedy komise 150,-Kč/hod. podle evidence činnosti  komise za kalendářní rok 
jednorázově,  v měsíci prosinci

- člena výboru nebo  komise 100,-Kč/hod.  podle evidence činnosti výboru nebo komise za 
kalendářní rok jednorázově, v měsíci prosinci.

Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje podle § 84 odst. 2, písm. v) zákona o  zák. o obcích 
peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a vykonávají  funkci:

- předsedy komise  150,-Kč/hod. podle evidence činnosti  komise za kalendářní rok 
jednorázově,  v měsíci prosinci

- člena výboru nebo  komise 100,-Kč/hod.  podle evidence činnosti výboru nebo komise za 
kalendářní rok jednorázově, v měsíci prosinci

Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

Navrhuje se, aby Zastupitelstvo obce stanovilo, že peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva obce a vykonávají funkce předsedy komise nebo člena komise nebo člena 
výboru, se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě personální  změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce  předsedy komise, člena výboru, člena komise bude peněžité plnění  náležet ode dne 
zvolení do této funkce.
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Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje, že peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva obce a vykonávají funkce předsedy komise nebo člena komise nebo člena výboru,   
se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce předsedy komise, člena výboru, člena komise bude peněžité plnění náležet ode dne zvolení 
do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně

K bodu 19:
Ing. Winkler požaduje zřídit nové svozové místo u hřiště v Kunžaku a umístit zde kontejner na 
tříděný plast

Usnesení č. 2
                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 15. 11. 2018

Zastupitelstvo obce Kunžak

S c h v a l u j e :
 zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 10. 2018
 rozpočtové opatření vlastní č. 28/2018. Rozpočtové opatření č. 28/2018 je nedílnou součástí 

tohoto zápisu
 dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2019 dle předloženého návrhu kalkulace 
takto: Pohyblivá složka vodného (bez DPH)        33,97 Kč/m3

   Pohyblivá složka stočného (bez DPH)       21,08 Kč/m3
          Celkem /bez DPH/                         55,05 Kč/m3
          Celkem s DPH                                            63,31  Kč/m3

Vodoměry Pevné složky (Kč/rok)

skupina Qp(m3/H) z vodného ze stočného celkem

A do 4 122 75 197

B do 10 375 332 707

Kč/m3 1,05

 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Vrt na pozemku p.č. 173/27 
pro závlahu hřiště v Kunžaku“  
1. AQUA SERVIS KZ s.r.o., Novohradská 1290, 379 01 Třeboň II.
2. Vrtané studny ARTEX Polná, Zdeněk Rosendorfský, Resslova 412, 588 13 Polná 
3. Jihlavská vrtná s.r.o., Nádražní 493, 588 22 Luka nad Jihlavou
4. Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

 aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje pozemku označeného v geom.plánu číslo 101-
176/2017 jako parcela číslo 150/18 o výměře 76 m2 ostat.pl.jiná plocha v k.ú.Kaproun 
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku tvořícího funkční celek k domu čp. 5 v Kaprouně 
za cenu 13 680,- Kč k níž bude připočtena platná sazba DPH. Kupující  uhradí vyhotovení  
geometrického plánu, kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 
365,-Kč, 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
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 aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje  pozemků označených v geom. plánu číslo 
468-83/2018 jako díl „a“ z p.č. 759/11 o výměře 15 m2 a díl „b“ z p.č. 1272/1 o výměře 8 
m2, obou sloučených do st.p.159 zast.pl. v k.ú. Mosty k majetkoprávnímu vypořádání 
pozemku pod stavbou skladu dřeva za cenu 3 910,- Kč, k níž bude připočtena platná sazba 
DPH. Kupující  uhradí vyhotovení  geometrického plánu, kupní cenu s DPH, náklady za 
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 465,-Kč, 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

 aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje  pozemku označeného v geom.plánu číslo 468-
83/2018 jako  p.č. 759/13 o výměře 26 m2 ost.pl.ost.komunikace v k.ú. Mosty 
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku u domu čp. 53 v Mostech za cenu 2 600,-Kč, k 
níž bude připočtena platná sazba DPH. Kupující  uhradí vyhotovení  geometrického plánu,
kupní cenu s DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 365,-Kč,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

 odložení projednání bodu H 15 na příští zasedání zastupitelstva obce

V o l í:
 předsedou kontrolního výboru obce Kunžak Ing. Winklera Karla
 členy kontrolního výboru obce Kunžak Waszniowského Martina, Ing. Štefla Jaroslava,    

Ing. Plucara Karla,  Iboše Pavla

J m e n u j e:
 do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení člena Ing. 

Vladimíra Šamala a náhradníka Petra Krále pro realizaci akce „Silnice II/164 Kunžak“ –
kompletní zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební 
povolení a zadání/ provedení stavby (DUR, DSP + ZDS/PSPS), včetně stanovisek DOSS a 
ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení

 na akci „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro závlahu hřiště v Kunžaku“  komisi pro otevírání 
obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Karel Winkler Náhradníci:
Luboš Rozporka Ing. Vladimír Šamal
Martin Waszniowski             Petr Král

P o v ě ř u j e :
 starostu podpisem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2018
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  pronájmu části obecního pozemku 

p.č. 271/1, 271/19, 271/35  v k.ú. Kunžak o výměře cca 1 000 m2  za účelem skladování 
dřeva a na chov drobného domácího zvířectva

 kontrolní výbor, aby   na místě samém posoudil možnost  a rozsah směny  části obecního 
pozemku p.č. 1282 u domu čp. 1 v Terezíně za část   p.č. 1160/2 v k.ú.Mosty-Terezín

 pověřuje kontrolní výbor, aby   na místě samém zjistil možnost  koupě nebo pronájmu  
pozemku p.č. 111/1, p.č. 476 a p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun

 kontrolní výbor, aby   na místě samém zjistil možnost  koupě  oplocené části pozemku p.č. 
51/1 v k.ú.Mosty



12

 člena Zastupitelstva obce Kunžak Mgr. Jana Dobeše,  aby podle § 11a) odst. 1,písm.a) zák. 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
přijímal prohlášení snoubenců  o uzavření manželství, a to pouze ve správním obvodu  
matričního úřadu Kunžak

S t a n o v u j e
 v souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích, že panu Mgr. Janu Dobešovi, členu 

Zastupitelstva obce Kunžak pověřenému, aby přijímal prohlášení snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, se podle počtu obřadů, ve kterých oddával v daném měsíci, 
odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 1 000, 00 Kč za obřad

 podle § 84 odst. 2, písm.v) zákona o  zák. o obcích peněžité plnění fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva obce a vykonávají  funkci:
předsedy komise  150,-Kč/hod. podle evidence činnosti  komise za kalendářní rok 
jednorázově,  v měsíci prosinci
člena výboru nebo  komise 100,-Kč/hod.  podle evidence činnosti výboru nebo komise za 
kalendářní rok jednorázově, v měsíci prosinci

 že peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a vykonávají 
funkce předsedy komise nebo člena komise nebo člena výboru, se bude poskytovat ode 
dne přijetí tohoto usnesení.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení 
do funkce předsedy komise, člena výboru, člena komise bude peněžité plnění náležet ode 
dne zvolení do této funkce.

Schůze skončila v 19.00 hodin  
Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

                                                                                                                                                                   
                Petr Král                                                                          Ondřej Mrkva                                        

             Ověřeno dne:                                                                          Ověřeno dne:

                                                         Ing. Vladimír Šamal
                                                                 starosta obce

                                                                   Ověřeno dne:




