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Zápis č. 11
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 16. 07. 2019 v 18.oo hodin

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______

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

Omluven: Ing. Štefl Jaroslav

Veřejnost: viz. prezenční listina

Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bylo zahájeno v 18. 00 hodin starostou obce Kunžak        
Ing. Vladimírem Šamalem 
Jedenácté 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 01. 07. 2019 do 16. 07. 2019. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 
přítomno je 10 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 Winkler, Ondřej Mrkva
Zapisovatel: Petr Král    
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně 

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

2. Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

Starosta navrhuje nově zařadit bod H 3 Rozpočtová opatření

Program po změnách:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu 

2. Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

3. Rozpočtová opatření

Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně
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K bodu 2: 
Dne 16. 07. 2019 Ing. Martina Moravanská, bytem 22.dubna 1052/8, Mikulov jako vlastnice 
p.č. 275 v obci a k.ú. Kunžak sdělila obci Kunžak, že se nebude podílet jakýmkoliv způsobem 
na výstavbě inženýrských sítí a zároveň sdělila obci, že má v úmyslu uvedenou parcelu prodat. 
Vzhledem k tomu, že v kupní smlouvě kterou Ing. Moravanská, bytem 22.dubna 1052/8,
Mikulov parcelu získala je dohodnuto závazkové předkupní právo ve prospěch obce Kunžak, 
zaslala Ing. Martina Moravanská nabídku na využití smluvního předkupního práva a dále 
zaslala prohlášení na základě kterého se obec Kunžak vzdává svého předkupního práva. 
Dohodnutá kupní cena uvedená v kupní smlouvě činila 384 079,00 Kč a za tuto cenu v souladu 
s ujednáním v kupní smlouvě Ing. Moravanská obci Kunžak pozemek nabízí. 

Pan Iboš se dotázal zda je cena pozemku včetně DPH a zda je cena dle kupní smlouvy. 
     Starosta odpověděl, že cena je dle smlouvy včetně DPH a je konečná.

Z tohoto důvodu není možné projednávat návrh textu smlouvy o výstavbě prodloužení 
vodovodního a kanalizačního splaškového a dešťového řadu a smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní.

Nabízená parcela č. 275 v obci a k.ú. Kunžak je zatížená zástavním právem ve prospěch 
Českomoravské stavební spořitelny, odhadovaná výše zajišťované pohledávky Ing. 
Moravanské je nižší než kupní cena za převáděnou parcelu. Přesná výše pohledávky bude Ing. 
Moravanské sdělena stavební spořitelnou, a ta výši této pohledávky sdělí obci. 

Je potřebné rozhodnout zda obec Kunžak předkupní právo využije.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odložení projednání textu smlouvy o výstavbě 
prodloužení vodovodního a kanalizačního splaškového a dešťového řadu a smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní.
Hlasování:
Pro: 8x Iboš, Dobeš, Rozporka, Šamal, Waszniowski, Winkler, Zátopek, Král
Proti: 0x
Zdržel se: 2x Plucar, Mrkva

Zastupitelstvo obce Kunžak  neschvaluje vzdání se předkupního práva k p.č. 275 v obci a k.ú. 
Kunžak ve vlastnictví Ing. Martiny Moravanské, bytem 22.dubna 1052/8, Mikulov.
Hlasování:
Pro: 7x Dobeš, Mrkva, Rozporka, Šamal, Waszniowski, Winkler, Zátopek 
Proti: 1x Iboš
Zdržel se: 2x Plucar, Král

K bodu 3: 
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 13/2019.
Jedná se o přesun ve výdajích (neinvestiční opravy a udržování BH 229 na investiční 
rekonstrukci BH 229 ve výši 100 000,- Kč bez změny objemu rozpočtu) a zvýšení výdajů    
(vrt. trub. studna hřiště Kunžak dle skutečnosti) – zvýšení rozpočtu výdajů o 144 143,- Kč,        
zvýšení rozpočtu financování o 144 143,- Kč (bude kryto použitím části zůstatku).

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 13/2019. Rozpočtové 
opatření č. 13/2019 je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: 
Pro: jednohlasně
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Usnesení č. 11
                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 16. 07. 2019

Zastupitelstvo obce Kunžak
S c h v a l u j e:
 odložení projednání textu smlouvy o výstavbě prodloužení vodovodního a kanalizačního 

splaškového a dešťového řadu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 rozpočtové opatření vlastní č. 13/2019. Rozpočtové opatření č. 13/2019 je nedílnou 

součástí zápisu

Ne s c h v a l u j e: 
 vzdání se předkupního práva k p.č. 275 v obci a k.ú. Kunžak ve vlastnictví Ing. Martiny 

Moravanské, bytem 22.dubna 1052/8, Mikulov

Schůze skončila v 19.00 hodin  
Zapsal: Král

Ověřovatelé:

      Ing. Karel Winkler                                                                         Ondřej Mrkva
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                     

          Ověřeno dne:                                                                                Ověřeno dne:

                                                         Ing. Vladimír Šamal
                                                                 starosta obce

                                                                   Ověřeno dne:




