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Zápis č. 10
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 06. 2019 v 17.oo hodin

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______

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

Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bylo zahájeno v 17. 00 hodin starostou obce Kunžak        
Ing. Vladimírem Šamalem 
Desáté 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 19. 06. 2019 do 27. 06. 2019. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů 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)

Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Karel Plucar, Luboš Rozporka
Zapisovatelka: Šteflová Eva    
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 
Program: 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu 

2. Žádost o pronájem obecního pozemku č. 2981/86 v k.ú. Kunžak

3. Žádost o pronájem části obecního pozemku č. 21/8 v k.ú. Mosty

4. Žádost o koupi části p.č. 1260/1 v k.ú.Mosty u čp.36
5. Žádost o směnu části p.č. 802/6 za část p.č. 756/1 v k.ú.Mosty u čp. 53
6. Žádost o odkoupení části p.č.4754/2 v k.ú.Kunžak
7. Žádost o odkoupení nebo pronájem části pozemku 33/16 a 32/2 v k.ú.Valtínov
8. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 90/4 v k.ú.Kunžak
9. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-kabel NN na 

p.č.274/1 a 274/16 v k.ú.Kunžak s E.ON Distribuce a.s.
10. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-kabel NN, pilíř NN 

na p.č. 1420/14, p.č. 2505 v k.ú.Valtínov s E.ON Distribuce a.s. 
11. Žádost o směnu p.č. 242/2 za p.č. 241/3 v k.ú. Kunžak
12. Žádost o odkoupení části p.č. 51/1 u čp. 21 v Mostech

13. Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019
14. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla „Zvýšení kapacity a 

intenzifikace ČOV Kunžak“
15. Žádost o dotaci – Otevřená okna z.ú.
16. Žádost o dotaci – TJ střecha

17. Žádost o dotaci – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s.
18. Žádost o dotaci – Šrot tým Kunžak
19. Žádost o dotaci – SDH Kunžak
20. Nákup CAS pro JSDHO Kunžak
21. Nákup mulčovacího ramene za traktor
22. Sběrný dvůr 

23. Ocenění Brtníková – kuželky
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24. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v 2. pol. 2019
25. Rozpočtová opatření   
26. Různé
27. Diskuse

Starosta navrhuje nově zařadit body H 26 Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu 
k parcelám číslo 274/13,  275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak a projednat ho jako druhý 
v pořadí, H 27 Žádost o čerpání finančních prostředků – MŠ, H 28 Hřbitov Valtínov, H 29 
Obnova Kešnerova rybníka, H 30 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.č. 
1420/14 v k.ú. Valtínov s ČTI a.s.,  a další body posunout.
Program po změnách:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu  
           26. Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 
                  274/13,  275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

2. Žádost o pronájem obecního pozemku č. 2981/86 v k.ú. Kunžak

3. Žádost o pronájem části obecního pozemku č. 21/8 v k.ú. Mosty

4. Žádost o koupi části p.č. 1260/1 v k.ú.Mosty u čp.36
5. Žádost o směnu části p.č. 802/6 za část p.č. 756/1 v k.ú.Mosty u čp. 53
6. Žádost o odkoupení části p.č.4754/2 v k.ú.Kunžak
7. Žádost o odkoupení nebo pronájem části pozemku 33/16 a 32/2 v k.ú.Valtínov
8. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 90/4 v k.ú.Kunžak
9. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-kabel NN na 

p.č.274/1 a 274/16 v k.ú.Kunžak s E.ON Distribuce a.s.
10. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-kabel NN, pilíř NN 

na p.č. 1420/14, p.č. 2505 v k.ú.Valtínov s E.ON Distribuce a.s. 
11. Žádost o směnu p.č. 242/2 za p.č. 241/3 v k.ú. Kunžak
12. Žádost o odkoupení části p.č. 51/1 u čp. 21 v Mostech

13. Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019
14. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla „Zvýšení kapacity a 

intenzifikace ČOV Kunžak“
15. Žádost o dotaci – Otevřená okna z.ú.
16. Žádost o dotaci – TJ střecha

17. Žádost o dotaci – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s.
18. Žádost o dotaci – Šrot tým Kunžak
19. Žádost o dotaci – SDH Kunžak
20. Nákup CAS pro JSDHO Kunžak
21. Nákup mulčovacího ramene za traktor
22. Sběrný dvůr 

23. Ocenění Brtníková – kuželky

24. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v 2. pol. 2019
25. Rozpočtová opatření   

             27.Žádost o čerpání finančních prostředků – MŠ
             28.Hřbitov Valtínov
             29.Obnova Kešnerova rybníka
             30. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.č. 1420/14 

v k.ú. Valtínov s ČTI a.s.
             31. Různé          
             32.Diskuse       
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně
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K bodu 26: 
Na minulém zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 23.05.2019 bylo domluveno, že jednání 
bude pokračovat na schůzce svolané v 22. týdnu. Dne 30.05. 2019 tato schůzka proběhla za 
účasti stavebníků, starosty, místostarosty a zástupce společnosti ČEVAK a.s.. Bylo dohodnuto, 
že majitelé parcel 274/13, 274/15, 275 do 7.6.2019 předloží návrh smlouvy. Stavebníci doručili 
návrh smlouvy o upřesnění realizace výstavby prodloužení vodovodního a kanalizačního 
splaškového a dešťového řadu. Obec Kunžak má zpracovaný návrh smlouvy o výstavbě 
prodloužení vodovodního a kanalizačního splaškového a dešťového řadu a smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní. Oba návrhy obdrželi zastupitelé předem v el. podobě. 
Do diskuse se přihlásili Tomáš Švec, Jirků Alena, Šárová Barbora, Hynek Pavel.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje text smlouvy o upřesnění realizace výstavby prodloužení 
vodovodního a kanalizačního splaškového a dešťového řadu.
Hlasování:
Pro: 0x
Proti: 10x
Zdržel se: 1x Štefl
Usnesení nebylo přijato.

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje text smlouvy o upřesnění realizace výstavby 
prodloužení vodovodního a kanalizačního splaškového a dešťového řadu.
Hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Štefl

Tento bod bude projednáván na červencovém zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 16. 07. 
2019 v 18.00 hodin.
Po projednání tohoto bodu opustila přítomná veřejnost zasedací místnost.

K bodu 2:
    Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem pozemku p. č. 2981/86  v k.ú. Kunžak.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  
pronájmu obecního pozemku p.č. 2981/86  v k.ú. Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 3:
    Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem části pozemku p. č. 21/8  v k.ú. Mosty, za účelem 
    skladování dřeva.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  
pronájmu části obecního pozemku p.č. 21/8  v k.ú. Mosty za účelem skladování dřeva.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 4:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení  části pozemku  číslo 1260/1 v k.ú. Mosty pod části 
budovy čp. 36 v Mostech. Navrhuje se zjistit na místě samém možný rozsah prodeje.



4

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možný 
rozsah  prodeje  části  obecního pozemku číslo 1260/1  v k.ú. Mosty pod částí budovy čp. 36 
v Mostech.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 5:
Obec Kunžak obdržela žádost o směnu části p.č.802/6 za část p.č.756/1  v k.ú. Mosty u čp. 53.
Navrhuje se zjistit na místě samém možnost  směny pozemků.

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost 
směny  části p.č. 802/6 za část p.č.756/1  v k.ú. Mosty u čp. 53 s ohledem na územní plán.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 6:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení  části pozemku  číslo 4754/2  v k.ú. Kunžak u domu 
čp. 34. Navrhuje se zjistit na místě samém možnost  prodeje .

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  
prodeje  části  obecního pozemku číslo  4754/2  v k.ú. Kunžak u domu čp. 34 s ohledem na 
územní plán.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 7:
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost  prodeje nebo pronájmu  části pozemku 
číslo 33/16 a části pozemku 32/2 v k.ú. Valtínov a vzhledem k předpokládané opravě rybníka 
nedoporučuje prodej ani pronájem části pozemku číslo 33/16 a části pozemku 32/2  v k.ú. 
Valtínov.

Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se záměrem prodeje ani pronájmu části pozemku p.č. 
33/16 a  části pozemku p.č.32/2 v k.ú.Valtínov vzhledem k předpokládané opravě rybníka. 

     Výsledek hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Plucar

K bodu 8:
Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost  prodeje pozemku  číslo 90/4 v obci a k.ú. 
Kunžak. Kontrolní výbor doporučuje pozemek prodat.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak zajistila vyhotovení znaleckého 
posudku na prodej pozemku číslo 90/4 v obci a k.ú. Kunžak k záměru prodeje. Po jeho 
vyhotovení bude Zastupitelstvo obce Kunžak v řízení pokračovat.

     Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 9:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy č. 1030051424/001 o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene  na pozemcích p. č. 274/1 a 274/16 v obci a k.ú. Kunžak,  na akci " Kunžak, 
Malé Podolí, Moravanská-kabel NN" ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění 
distribuční soustavy-kabelového vedení NN na pozemku a za účelem jejího zřízení,
provozování, opravování a údržby. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém 
plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného břemene má být zřízeno 
jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 1 000,-Kč bez DPH. K této částce 
bude připočtena platná sazba DPH.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemena č. 1030051424/001 na pozemcích p. č. 274/1 a 274/16 v obci a 
k.ú.Kunžak,  na akci " Kunžak, Malé Podolí, Moravanská-kabel NN"   ve prospěch E.ON 
Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva 
bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN na pozemku a 
za účelem jejího zřízení, provozování, opravování a údržby. Rozsah věcného břemene bude 
vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo 
věcného břemene má být zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 1 
000,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy č. 1030044644/002 o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene  na pozemcích p. č. 1420/14 a 2505 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov,  na akci " 
Valtínov, Česká tel.infrastruktura-NN" ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 se 
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění 
distribuční soustavy-kabelového vedení NN, kabelového pilíře NN na pozemcích a za účelem 
jejího zřízení, provozování, opravování a údržby. Rozsah věcného břemene bude vymezen v 
geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného břemene 
má být zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 2 700,-Kč bez DPH.
K této částce bude připočtena platná sazba DPH.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemena  č. 1030044644/002  na pozemcích p. č. 1420/14 a 2505 v obci 
Kunžak, k.ú.Valtínov,  na akci " Valtínov, Česká tel.infrastruktura-NN"   ve prospěch E.ON 
Distribuce a.s., IČ 28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva 
bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN, kabelového 
pilíře NN na pozemcích a za účelem jejího zřízení, provozování, opravování a údržby. Rozsah 
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své 
náklady. Právo věcného břemene má být zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou 
náhradu celkem 2 700,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 11:
Obec Kunžak nechala na základě  geometrického plánu č. 1205-86/2019 Geodetické kanceláře 
Hoška-Komárek s.r.o.J.Hradec, vyhotovit znalecký posudek  na ocenění pozemku p.č.241/3 o 
výměře 68 m2 ostat.pl.nepl.půda a  pozemku p.č. 242/2 o výměře 68 m2 ostat.pl.nepl.půda 
v obci a k.ú. Kunžak, k záměru směny. Podle posudku č. 30-733-2019 Ing. I. Kuchyňky je cena  
za obecní pozemek číslo 241/3 zjištěná 4 090,-Kč bez DPH a cena obvyklá  5 661,- Kč bez 
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DPH a  cena za pozemek fyzických osob číslo 242/2 zjištěná 2 030,-Kč bez DPH a cena 
obvyklá   2 732 ,- Kč bez DPH. Ke kupní ceně pozemků je nutno připočítat platnou  DPH.
Na části obecního pozemku číslo 241/3  je vedena trasa kanalizace.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru směny obecního pozemku ozn. v 
geometrickém plánu 1205-86/2019 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek s.r.o.J.Hradec, jako 
parcela číslo 241/3 o výměře 68 m2 ostat.pl.nepl.půda v ceně  obvyklé 5 661,-Kč a  DPH ve 
výši  1 189,-Kč,tj celkem 6 850,-Kč za pozemek fyzických osob parcela číslo 242/2 o výměře 
68 m2 ostat.pl.nepl.půda v ceně obvyklé 2 732 ,- Kč a  DPH ve výši 573,-Kč, tj. celkem 3 306,-
Kč v obci a k.ú. Kunžak. Obec Kunžak upozorňuje, že na části pozemku číslo 241/3  je vedena 
trasa kanalizace. Na vypořádání hodnoty vyměňovaných nemovitostí si účastníci směny 
nebudou vyplácet žádnou částku. Veškeré náklady spojené s přípravou směnné smlouvy a 
vyhotovení geometrického plánu 1205-86/2019 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek s.r.o.
J.Hradec, znaleckého posudku č. 30-733-2019 Ing.I.Kuchyňky a  poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí  Obec Kunžak. Směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od 
rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunžak o směně pozemků. Pokud nebude smlouva uzavřena 
v tomto termínu, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: 10x
Proti: 1x Iboš
Zdržel se: 0x

K bodu 12:
Obec Kunžak nechala na základě  geometrického plánu č. 482-23/2019 Ing. Petra Skořepy, 
Nová Bystřice, vyhotovit znalecký posudek  na ocenění pozemku p.č.51/18 o výměře 197 m2

ostat.pl.ost.komunikace v obci Kunžak, k.ú. Mosty, k záměru prodeje. Podle posudku č. 29-
732-2019 Ing.I.Kuchyňky  je cena za pozemek číslo 51/18 
-  zjištěná   48 775,- Kč bez DPH a 
-  obvyklá  27 121,- Kč bez DPH.
Protože pozemek tvoří funkční celek s domem čp. 21 v Mostech, bude nutné ke kupní ceně  
připočítat platnou sazbu DPH.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ozn. v  
geometrickém plánu č. 482-23/2019 Ing. Petra Skořepy, Nová Bystřice, jako p.č. 51/18 o 
výměře 197 m2 ostat.pl.ost.komunikace v obci Kunžak, k.ú. Mosty, pro majetkoprávní 
vypořádání pozemku tvořícího funkční celek s domem čp. 21 v Mostech za cenu zjištěnou 
48 775,-Kč, ke které se připočítá platná DPH ve výši 10 243,-Kč,tj. celkem 59 018,-Kč. 
Náklady za vyhotovení geometrického plánu si hradí kupující. Kupující uhradí kupní cenu 
včetně DPH,  náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 100,-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 
Zdržel se: 1x Plucar
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K bodu 13:
Dne 24.06.2019 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“ ve složení - Waszniowski Martin – předseda losem, Rozporka 
Luboš, Iboš Pavel
Obeslány byly tyto firmy:
- B a P Batista s.r.o., Stará 80, 378 33 Nová Bystřice
- LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
- Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hradec
- Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
- 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 III. čtvrtletí 2019“ a předkládá ji Zastupitelstvu obce Kunžak:

Nabídkové ceny v Kč 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 300,-

1b 900,- 300,- 200,- 300,-

2a-4b 1350,- 550,- 550,- 300,-

5+ 1300,- 550,- 550,- 300,-

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

přejímky elektronické konečným odběratelem 

B/C Cx,Br KH Vláknina

1b 100,- 100,- 200,- 200,-

2a-4b 1100,- 600,- 200,- 200,-

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

2,00 - 2,55 m

Smrk 400,-

Borovice

4) OSB - délka 2,00 m 

2,00 m

Smrk 300,-

Borovice

5) DTD - délka 2,00  m 

2,00 m

Smrk 250,-

Borovice
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“ byla 
vybrána firma Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov, IČO: 
02372606 za nabídnuté ceny, dle podané nabídky.

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 300,-

1b 900,- 300,- 200,- 300,-

2a-4b 1350,- 550,- 550,- 300,-

5+ 1300,- 550,- 550,- 300,-

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

přejímky elektronické konečným odběratelem 

B/C Cx,Br KH Vláknina

1b 100,- 100,- 200,- 200,-

2a-4b 1100,- 600,- 200,- 200,-

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

2,00 - 2,55 m

Smrk 400,-

Borovice

4) OSB - délka 2,00 m 

2,00 m

Smrk 300,-

Borovice

5) DTD - délka 2,00  m 

2,00 m

Smrk 250,-

Borovice
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 

K bodu 14:  
Dne 24.06.2019 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na 
projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provádění díla „Zvýšení kapacity a 
intenzifikace ČOV Kunžak“ ve složení – Ing. Winkler Karel, Mrkva Ondřej, Mgr. Dobeš Jan

Obeslány byly tyto firmy:
1. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

2. PROVOD – inženýrská činnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
3. Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, P.O.BOX 2, 303 02 Plzeň
4. AQUA PROCON s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha

V termínu byly doručeny tyto nabídky:
1. EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice
2. AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

3. PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
4. VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
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Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlé 
nabídky na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provádění díla „Zvýšení kapacity 
a intenzifikace ČOV Kunžak“ a předkládá výhodnost nabídek Zastupitelstvu obce Kunžak v 
tomto pořadí:

1. VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
2. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
3. AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
4. PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akci na projektovou dokumentaci 
pro výběr zhotovitele a provádění díla „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“

1. VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
2. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
3. AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
4. PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Výsledek hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Plucar

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a 
provádění díla „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ byla vybrána firma VAK 
projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 59 721, za nabídnutou 
cenu 495 000,- Kč bez DPH, dle podané cenové nabídky.
Výsledek hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x 
Zdržel se: 1x Plucar

K bodu 15:
Otevřená okna, z.ú. žádá o poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na úhradu ubytování a stravy 
dobrovolníka, který bude poskytovat službu asistence a péče na letní pobytové akci pro děti i 
dospělé se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením Janu Beránkovi od 04.08.2019 
– 10.08.2019.  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace zapsanému ústavu Otevřená okna, z.ú.
ve výši 3 000,- Kč na úhradu ubytování a stravy dobrovolníka, který bude poskytovat službu 
asistence a péče na letní pobytové akci pro děti i dospělé se zdravotním, mentálním a 
kombinovaným postižením Janu Beránkovi od 04.08.2019 – 10.08.2019.  
Dotace je určena na úhradu noclehů, stravy, jízdného a lékařského potvrzení. Text Smlouvy o 
poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018.
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 

K bodu 16:
Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. získala dotaci na realizaci projektu „Oprava střechy čp. 394 
– hřiště TJ Kunžak“ 
Celkové uznatelné výdaje činí 414 844,- Kč
Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 330 000,- Kč
Výše dofinancování bude dle předpokladu 84 844,- Kč
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby obec Kunžak dofinancovala realizaci projektu 
„Oprava střechy čp. 394 – hřiště TJ Kunžak“ z rozpočtu obce Kunžak v maximální výši 
100 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 17:
Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. žádá o poskytnutí dotace na pořádání fotbalového turnaje 
„Memoriál Milana Řeháka“ pro muže 40+, který se koná dne 03.08.2019 ve výši 5 000,- Kč. 
Dotace bude použita na nákup cen a občerstvení pro hráče.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s  ve 
výši 5 000,- na pořádání fotbalového turnaje „Memoriál Milana Řeháka“, který se koná dne 
03.08.2019. Dotace bude použita na nákup cen a občerstvení pro hráče. Text Smlouvy o 
poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 18:
Šrot tým Kunžak o.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na občerstvení a zakoupení 
cen pro závodníky při pořádání 9. ročníku cyklistického orientačního závodu hlídek „MTBO 
2019 – Napříč Českou Kanadou“, který se koná 13.07.2019 na Zvůli.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Šrot týmu Kunžak o.s. ve výši 5 000,-
Kč na občerstvení a zakoupení cen pro závodníky při pořádání 9. ročníku cyklistického 
orientačního závodu hlídek „MTBO 2019 – Napříč Českou Kanadou“, který se koná 
13.07.2019 na Zvůli. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 
22.11.2018.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 19:
     Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Kunžak žádá o poskytnutí dotace ve výši 
    10 000,- Kč na poháry, ceny, občerstvení při pořádání závodů v požárním útoku, který se koná
    20.07.2019.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, SDH Kunžak ve výši 10 000,- Kč na poháry, ceny, občerstvení při pořádání závodů 
v požárním útoku, který se koná 20.07.2019. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen 
usnesením č. 3. dne 22.11.2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 10x
Proti:0x
Zdržel se:1x Waszniowski

K bodu 20:
Administrátor zadávacího řízení na dodávku CAS JSDHO Kunžak Česká vodohospodářská 
s.r.o., zaslala návrh zadávací dokumentace a kupní smlouvy, které dne 28. 05. 2019 posoudila 
pracovní skupina ve složení Waszniowski Martin, Dvořák Jiří, Mrkva Ondřej. Pracovní skupina 
souhlasí s formátem zadávací dokumentace a návrhem kupní smlouvy.  
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje formát zadávací dokumentace a návrh kupní smlouvy na 
akci „Nákup CAS JSDHO Kunžak“.   
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 21:
Místostarosta navrhuje pořízení příkopového mulčovacího ramene.

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s pořízením příkopového mulčovacího ramene.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje místostarostu oslovením firem k předložení cenových 
nabídek na příkopové mulčovací rameno.
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 

K bodu 22:
Dne  30.09.2019 končí smlouva s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 
1321/38 a, 102 00 Praha 10 na provozování sběrného dvoru Kunžak.
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Zajištění provozu sběrného dvora v obci 
Kunžak“ firmy:

1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 10, korespondenční 
adresa: Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 49356089 

2. A.S.A. Dačice s. r.o., U stadionu 50/V, 380 01 Dačice IČ 19012161

3. KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, 37001 České Budějovice, IČ: 28082745

4. ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8, Karlín
korespondenční adresa: ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, Volfířov, 380 01 Dačice

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zajištění provozu sběrného 
dvora v obci Kunžak“ navrhuje starosta komisi ve složení:
Ing. Plucar Karel Náhradníci:
Ing. Štefl Jaroslav Ing. Vladimír Šamal
Zátopek Vladimír Petr Král

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na 
akci „Zajištění provozu sběrného dvora v obci Kunžak“.

1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 10, korespondenční 
adresa: Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 49356089

2. A.S.A. Dačice s. r.o., U stadionu 50/V, 380 01 Dačice IČ 19012161
3. KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, 37001 České Budějovice, IČ: 28082745
4. ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8, Karlín

korespondenční adresa: ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, Volfířov, 380 01 Dačice
a jmenuje na akci „Zajištění provozu sběrného dvora v obci Kunžak“ komisi pro otevírání 
obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
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Ing. Plucar Karel Náhradníci:
Ing. Štefl Jaroslav Ing. Vladimír Šamal
Zátopek Vladimír Petr Král
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 23:
Na květnovém mistrovství světa v kuželkách, které se konalo v Rokycanech získala Veronika 
Brtníková dvě medaile. Zlatou jako členka vítězného družstva dorostenek v kategorii U 18 a 
bronzovou v soutěži jednotlivců disciplína sprint.  Ondřej Mrkva navrhuje ocenit tento 
sportovní úspěch finančním darem. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro Veroniku Brtníkovou 
za úspěšnou reprezentaci obce Kunžak na mistrovství světa v kuželkách.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 24:
Návrh termínů jednání Zastupitelstva obce Kunžak v 2. pololetí roku 2019:
16.7., 22.08., 26.09., 24.10., 21.11., 12.12.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje termíny jednání zastupitelstva obce v 2. pololetí roku 
2019: 16.07., 22.08., 26.09., 24.10., 21.11., 12.12.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 25:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 11/2019.
Jedná se o zvýšení příjmů (přijatý dar Abalanzar) – zvýšení rozpočtu příjmů o 200 000,-- Kč,
zvýšení výdajů (poskytnutí individuálních dotací pro Šrot tým Kunžak, SDH Kunžak, 
Tělovýchovnou jednotu Kunžak, Otevřená okna, zvýšení výdajů za užití hudebních děl OSA, 
vyúčtování služeb k nájmu NBH – vratka) – zvýšení rozpočtu výdajů o 30 831,-- Kč,        
snížení rozpočtu financování o 169 169,-0 Kč.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 11/2019. Rozpočtové 
opatření č. 11/2019 je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

K bodu 27:
MŠ Kunžak žádá o svolení čerpání 60 000,- Kč z vlastního podúčtu k běžnému účtu založeného 
v rámci programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství z roku 2007 na opravu, zastínění 
a zakrytí pískoviště.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje čerpání 60 000,- Kč z podúčtu MŠ založeného v rámci 
programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství z roku 2007 na opravu, zastínění a 
zakrytí pískoviště.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 28:
Zastupitelé obdrželi předem v el. podobě návrh  „Dohody o podmínkách realizace dodávky 
vody“  na hřbitov ve Valtínově.  

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavření „Dohody o podmínkách realizace dodávky 
vody“  na hřbitov ve Valtínově.  
Výsledek hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Plucar

K bodu 29:
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na manažera projektu na akci „Obnova Kešnerova 
rybníka“ firmy:

1. Filagona s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, IČO: 030 37 851
2. ALTA PRO s.r.o., Za Hládkovem 981/7, 169 00 Praha 6, IČO: 248 50 128
3. Natura Koncept s.r.o., Na Hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 058 96 894 
4. PL projekt s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 281 04 871
5. Kancelář projektového poradenství s.r.o. Heidinger Petr, Větrná 866/46, 370 05 České 

Budějovice, IČO: 071 82 651

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na manažera projektu  na akci „Obnova 
Kešnerova rybníka“ navrhuje starosta komisi ve složení:
Ing. Plucar Karel Náhradníci:
Mrkva Ondřej Ing. Vladimír Šamal
Ing. Winkler Karel Petr Král

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na 
manažera projektu na akci „Obnova Kešnerova rybníka“.
1. Filagona s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, IČO: 030 37 851
2. ALTA PRO s.r.o., Za Hládkovem 981/7, 169 00 Praha 6, IČO: 248 50 128
3. Natura Koncept s.r.o., Na Hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 058 96 894 
4. PL projekt s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 28104871
5. Kancelář projektového poradenství s.r.o. Heidinger Petr, Větrná 866/46, 370 05 České 
Budějovice, IČO: 07182651
a jmenuje na manažera projektu na akci „Obnova Kešnerova rybníka“ komisi pro otevírání 
obálek a posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Plucar Karel Náhradníci:
Mrkva Ondřej Ing. Vladimír Šamal
Ing. Winkler Karel Petr Král
Výsledek hlasování:
Pro: 9x
Proti: 1x Iboš
Zdržel se: 1x Mrkva

K bodu 30:
Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy č. 11010-076723 o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti  na pozemku p. č. 1420/14  v obci Kunžak, k.ú.Valtínov,  na akci " komunikační 
vedení a zařízení" ve prospěch České telekomunikační infrastruktury,a.s., IČ 04084063 se 
sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění 
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rozvaděče SEK a kabelové trasy na pozemku a za účelem jejího umístění a provozování.
Rozsah  služebnosti bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na 
své náklady. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 600,-Kč 
bez DPH.K této částce bude připočtena platná sazba DPH.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 1420/14  v obci Kunžak, k.ú.Valtínov,  na akci " 
komunikační vedení a zařízení" ve prospěch České telekomunikační infrastruktury,a.s., IČ 
04084063 se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov. Smlouva bude uzavřena za účelem 
umístění rozvaděče SEK a kabelové trasy na pozemku a za účelem jejího umístění a 
provozování. Rozsah služebnosti bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí 
oprávněný zajistí na své náklady. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu 600,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 9x
Zdržel se: 2x Štefl, Iboš
Proti: 0x

K bodu 31 Různé:
Bod nebyl projednáván.

K bodu 32 Diskuse:
Místostarosta informoval:
 o schválení novely zákona o místních poplatcích. Novela zavádí poplatek z pobytu, který 

nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. 
Novému poplatku bude podléhat krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu na to, kde je 
poskytnut nebo jaký má účel. Maximální sazba bude po nabytí účinnosti novely od 01. 01. 
2020 činit 21,-- Kč za den. 

 o výběru firmy na rekonstrukci koupelny v č. p. 229 
Starosta informoval o požadavku opravy cesty na Komorník od občanů. Ověřením nutnosti 
opravy byli pověřeni zastupitelé Král, Mrkva, Rozporka. Bude zařazeno jako bod jednání na 
srpnové zastupitelstvo. 

Usnesení č. 10
                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 06. 2019

Zastupitelstvo obce Kunžak
Ne s c h v a l u j e: 
 text smlouvy o upřesnění realizace výstavby prodloužení vodovodního a kanalizačního 

splaškového a dešťového řadu

S c h v a l u j e:
 aby Obec Kunžak zajistila vyhotovení znaleckého posudku na prodej pozemku číslo 90/4 

v obci a k.ú. Kunžak k záměru prodeje. Po jeho vyhotovení bude Zastupitelstvo obce 
Kunžak v řízení pokračovat

 aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 
1030051424/001 na pozemcích p. č. 274/1 a 274/16 v obci a k.ú.Kunžak,  na akci " 
Kunžak, Malé Podolí, Moravanská-kabel NN" ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 
28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice .Smlouva bude uzavřena za 
účelem umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN na pozemku a za účelem 
jejího zřízení, provozování, opravování a údržby. Rozsah věcného břemene bude vymezen 
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v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. Právo věcného 
břemene má být zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu celkem 1 000,-
Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH

 aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena  č. 
1030044644/002     na pozemcích p. č. 1420/14 a 2505 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov,  na 
akci " Valtínov, Česká tel.infrastruktura-NN"   ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ 
28085400 se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za 
účelem umístění distribuční soustavy-kabelového vedení NN, kabelového pilíře NN na 
pozemcích a za účelem jejího zřízení, provozování, opravování a údržby. Rozsah věcného 
břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své 
náklady. Právo věcného břemene má být zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou 
náhradu celkem 2 700,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH

 zveřejnění záměru směny obecního pozemku ozn. v geometrickém plánu 1205-86/2019 
Geodetické kanceláře Hoška-Komárek s.r.o.J.Hradec,jako parcela číslo 241/3 o výměře 68 
m2 ostat.pl.nepl.půda v ceně  obvyklé 5 661,-Kč a  DPH ve výši  1 189,-Kč,tj celkem 6 
850,-Kč za pozemek fyzických osob parcela číslo 242/2 o výměře 68 m2 ostat.pl.nepl.půda 
v ceně obvyklé 2 732 ,- Kč a  DPH ve výši 573,-Kč, tj. celkem 3 306,-Kč v obci a k.ú. 
Kunžak. Obec Kunžak upozorňuje, že na části pozemku číslo 241/3  je vedena trasa 
kanalizace. Na vypořádání hodnoty vyměňovaných nemovitostí si účastníci směny 
nebudou vyplácet žádnou částku. Veškeré náklady spojené s přípravou směnné smlouvy a 
vyhotovení geometrického plánu 1205-86/2019 Geodetické kanceláře Hoška-Komárek 
s.r.o.J.Hradec, znaleckého posudku č. 30-733-2019 Ing.I.Kuchyňky a  poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí uhradí  Obec Kunžak. Směnná smlouva bude uzavřena nejpozději 
do 3 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva obce Kunžak o směně pozemků. Pokud nebude 
smlouva uzavřena v tomto termínu, bude záležitost vrácena do Zastupitelstva obce Kunžak

 zveřejnění záměru prodeje pozemku ozn. v  geometrickém plánu č. 482-23/2019 Ing. Petra 
Skořepy, Nová Bystřice, jako p.č. 51/18 o výměře 197 m2 ostat.pl.ost.komunikace v obci 
Kunžak, k.ú. Mosty, pro majetkoprávní vypořádání pozemku tvořícího funkční celek s 
domem čp. 21 v Mostech za cenu zjištěnou 48 775,-Kč, ke které se připočítá platná DPH 
ve výši 10 243,-Kč,tj. celkem 59 018,-Kč. Náklady za vyhotovení geometrického plánu si 
hradí kupující. Kupující uhradí kupní cenu včetně DPH,  náklady za vyhotovení 
znaleckého posudku ve výši 2 100,-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 na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2019“ byla vybrána firma Velkostatek Česká Olešná 
s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov, IČO: 02372606 za nabídnuté ceny, dle podané 
nabídky.

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 300,-

1b 900,- 300,- 200,- 300,-

2a-4b 1350,- 550,- 550,- 300,-

5+ 1300,- 550,- 550,- 300,-
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2) Borovice výřezy v kůře-délky 3,4, m , čep 15 cm bez kůry, 2% nadměrek
přejímky elektronické konečným odběratelem 

B/C Cx,Br KH Vláknina

1b 100,- 100,- 200,- 200,-

2a-4b 1100,- 600,- 200,- 200,-

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

2,00 - 2,55 m

Smrk 400,-

Borovice

4) OSB - délka 2,00 m 

2,00 m

Smrk 300,-

Borovice

5) DTD - délka 2,00  m 

2,00 m

Smrk 250,-

Borovice

 pořadí výběru firem na akci na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provádění 
díla „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“
1. VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
2. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
3. AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
4. PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

 aby na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provádění díla „Zvýšení kapacity 
a intenzifikace ČOV Kunžak“  byla vybrána firma VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 
370 01 České Budějovice, IČO: 281 59 721, za nabídnutou cenu 495 000,- Kč bez DPH, 
dle podané cenové nabídky

 poskytnutí dotace zapsanému ústavu Otevřená okna, z.ú. ve výši 3 000,- Kč na úhradu 
ubytování a stravy dobrovolníka, který bude poskytovat službu asistence a péče na letní 
pobytové akci pro děti i dospělé se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením 
Janu Beránkovi od 04.08.2019 – 10.08.2019. Dotace je určena na úhradu noclehů, stravy, 
jízdného a lékařského potvrzení. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen
usnesením č. 3. dne 22.11.2018

 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s  ve výši 5 000,- na pořádání 
fotbalového turnaje „Memoriál Milana Řeháka“, který se koná dne 03.08.2019. Dotace 
bude použita na nákup cen a občerstvení pro hráče. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl 
schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018

 poskytnutí dotace Šrot týmu Kunžak o.s. ve výši 5 000,- Kč na občerstvení a zakoupení 
cen pro závodníky při pořádání 9. ročníku cyklistického orientačního závodu hlídek 
„MTBO 2019 – Napříč Českou Kanadou“, který se koná 13.07.2019 na Zvůli. Text 
Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018

 poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Kunžak ve výši 10 000,-
Kč na poháry, ceny, občerstvení při pořádání závodů v požárním útoku, který se koná 
20.07.2019. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 
22.11.2018
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 formát zadávací dokumentace a návrh kupní smlouvy na akci „Nákup CAS JSDHO 
Kunžak“

 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Zajištění provozu sběrného 
dvora v obci Kunžak“.
1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 10, 
korespondenční adresa: Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 49356089
2. A.S.A. Dačice s. r.o., U stadionu 50/V, 380 01 Dačice IČ 19012161
3. KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, 37001 České Budějovice, IČ: 28082745
4. ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8, Karlín

korespondenční adresa: ČECH-ODPADY s.r.o., Šach 15, Volfířov, 380 01 Dačice
 finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro Veroniku Brtníkovou za úspěšnou reprezentaci obce 

Kunžak na mistrovství světa v kuželkách
 termíny jednání zastupitelstva obce v 2. pololetí roku 2019: 16.07.,  22.08., 26.09., 24.10., 

21.11., 12.12.
 schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 11/2019. Rozpočtové opatření č. 11/2019 je 

nedílnou součástí zápisu
 čerpání 60 000,- Kč z podúčtu MŠ založeného v rámci programu rozvoje Jihočeského 

kraje v oblasti školství z roku 2007 na opravu, zastínění a zakrytí pískoviště
 uzavření „Dohody o podmínkách realizace dodávky vody“  na hřbitov ve Valtínově
 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na manažera projektu na akci 

„Obnova Kešnerova rybníka“.
1. Filagona s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, IČO: 030 37 851
2. ALTA PRO s.r.o., Za Hládkovem 981/7, 169 00 Praha 6, IČO: 248 50 128
3. Natura Koncept s.r.o., Na Hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 058 96 894 
4. PL projekt s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 28104871
5. Kancelář projektového poradenství s.r.o. Heidinger Petr, Větrná 866/46, 370 05 České 
Budějovice, IČO: 07182651

 aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na pozemku 
p. č. 1420/14  v obci Kunžak, k.ú.Valtínov,  na akci " komunikační vedení a zařízení" ve 
prospěch České telekomunikační infrastruktury,a.s., IČ 04084063 se sídlem Olšanská 
2681/6, Praha 3-Žižkov.Smlouva bude uzavřena za účelem umístění rozvaděče SEK a 
kabelové trasy na pozemku a za účelem jejího umístění a provozování.Rozsah  služebnosti 
bude vymezen v geometrickém plánu, který budoucí oprávněný zajistí na své náklady. 
Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 600,-Kč bez DPH.K 
této částce bude připočtena platná sazba DPH

N e s o u h l a s í:
 se záměrem prodeje ani pronájmu části pozemku p.č. 33/16 a  části pozemku p.č.32/2 

v k.ú.Valtínov vzhledem k předpokládané opravě rybníka

S o u h l a s í:

 s tím, aby obec Kunžak dofinancovala realizaci projektu „Oprava střechy čp. 394 – hřiště 
TJ Kunžak“ z rozpočtu obce Kunžak v maximální výši 100 000,- Kč

 s pořízením příkopového mulčovacího ramene

P o v ě ř u j e:

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  pronájmu obecního pozemku p.č. 
2981/86 v k.ú. Kunžak

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  pronájmu části obecního pozemku 
p.č. 21/8  v k.ú. Mosty za účelem skladování dřeva
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 aby na místě samém posoudil možný rozsah  prodeje  části  obecního pozemku číslo 
1260/1  v k.ú. Mosty pod částí budovy čp. 36 v Mostech

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost směny  části p.č.802/6 za část 
p.č.756/1  v k.ú. Mosty u čp. 53 s ohledem na územní plán

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  prodeje  části  obecního pozemku 
číslo  4754/2  v k.ú. Kunžak u domu čp. 34 s ohledem na územní plán

 místostarostu oslovením firem k předložení cenových nabídek na příkopové mulčovací 
rameno

J m e n u j e:
 na akci „Zajištění provozu sběrného dvora v obci Kunžak“ komisi pro otevírání obálek a 

posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Plucar Karel Náhradníci:
Ing. Štefl Jaroslav Ing. Vladimír Šamal
Zátopek Vladimír Petr Král

 na manažera projektu na akci „Obnova Kešnerova rybníka“ komisi pro otevírání obálek a 
posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Plucar Karel Náhradníci:
Mrkva Ondřej             Ing. Vladimír Šamal
Ing. Winkler Karel Petr Král

Schůze skončila ve 20.00 hodin  
Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

        Ing. Karel Plucar                                                                         Luboš Rozporka
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                   

          Ověřeno dne:                                                                                Ověřeno dne:

                                                         Ing. Vladimír Šamal
                                                                 starosta obce

                                                                   Ověřeno dne:




