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 Zápis č. 18 

ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 20. 02. 2020 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, Zátopek Vladimír 

 

Omluven: Ing. Winkler Karel 

 

Veřejnost: viz. prezenční listina 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Kunžak         

Ing. Vladimírem Šamalem  

Osmnácté 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 12. 02. 2020 do 20. 02. 2020. 

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. Jaroslav Štefl, Martin Waszniowski  

Zapisovatelka: Eva Šteflová 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

Program:  

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

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

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ 

3. Schválení účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) a 

rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2019 

4. Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 

5. Lánský rybník – oprava propustku 

6. Žádost o dotaci – I MY, o.p.s. 

7. Žádost o dotaci – Bohumil Pidrman 

8. Žádost o dotaci – Český svaz žen, z.s. Kunžak 

9. Žádost o dotaci – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. 

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

11. Žádost o pronájem obecního pozemku č.33/1 a č. 33/16 v k.ú. Valtínov 

12. Smlouva o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene-„Kunžak-Žižkova kabel 

NN“ na p.č. 4838 a 4839 v k.ú.Kunžak s E.ON Distribuce a.s. 

13. Žádost o směnu p.č. 2117 za část p.č. 1420/14 v k.ú.Valtínov 

14. Rozpočtová opatření vlatní 

15. Různé 

a) Změna územního plánu č.4 

b) Bytové hospodářství č.p. 229 

16. Diskuse 
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Starosta navrhuje nově zařadit bod H 15 Zápis do kroniky za rok 2019, H 16 Nebytové prostory 

v čp. 445 a ostatní body posunout. 

 

Program po změnách:  

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

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

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ 

3. Schválení účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) a 

rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2019 

4. Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 

5. Lánský rybník – oprava propustku 

6. Žádost o dotaci – I MY, o.p.s. 

7. Žádost o dotaci – Bohumil Pidrman 

8. Žádost o dotaci – Český svaz žen, z.s. Kunžak 

9. Žádost o dotaci – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. 

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

11. Žádost o pronájem obecního pozemku č.33/1 a č. 33/16 v k.ú. Valtínov 

12. Smlouva o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene-„Kunžak-Žižkova kabel 

NN“ na p.č. 4838 a 4839 v k.ú.Kunžak s E.ON Distribuce a.s. 

13. Žádost o směnu p.č. 2117 za část p.č. 1420/14 v k.ú.Valtínov 

14. Rozpočtová opatření vlatní 

15. Zápis do kroniky za rok 2019 

16. Nebytové prostory v čp. 445 

17. Různé 

a) Změna územního plánu č.4 

b) Bytové hospodářství č.p. 229 

18. Diskuse 

Výsledek hlasování:  

           Pro: jednohlasně  

 

K bodu 2:  

Dne 17.02.2020 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 

„Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 

v k.ú. Kunžak“ ve složení – Ing. Winkler Karel, Mrkva Ondřej, Švec Tomáš,                

Hynková Barbora.      

Osloveny byly tyto firmy: 

     1. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331  

     2. NEZDARA - instalatérství s.r.o., Komenského 423, 378 56, Studená, IČ: 26087235  

3. Hron Dačice s.r.o., Krajířova 23/I, 380 01 Dačice, IČ:  26055333 

    4. VHZ MONTÁŽE, s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno,  

koresp. adresa: Žižkova 419, 394 68 Žižkova, IČ: 65278062   

    5. Pavel Míchal, Miřiovského 822, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:65950305 

 

V termínu byly doručeny tyto nabídky: 

     1. VHZ – DIS, spol. s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČ: 46961445   

     2. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331 
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Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlé 

nabídky na akci „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ a předkládá výhodnost nabídek Zastupitelstvu obce Kunžak v 

tomto pořadí:  

     1. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331 

 Nabídnutá cena 2 097 000,- Kč bez DPH 

     2. VHZ – DIS, spol. s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČ: 46961445   

 Nabídnutá cena 2 431 430,- Kč bez DPH 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akci „Prodloužení kanalizačního 

a vodovodního řadu k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ 

     1. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331 

     2. VHZ – DIS, spol. s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČ: 46961445   

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Prodloužení kanalizačního a vodovodního 

řadu k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ byla vybrána firma Dopravní 

a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331, za nabídnutou 

cenu 2 097 000,- Kč bez DPH, dle podané cenové nabídky. 

Výsledek hlasování:  
Pro: 9x   

Proti: 0x  

Zdržel se: 1x Iboš 

 

K bodu 3:  

Starosta seznámil zastupitelstvo s účetní závěrkou MŠ Kunžak a ZŠ SNW Kunžak za rok 2019. 

Zastupitelstvo obce Kunžak účetní závěrku MŠ Kunžak a ZŠ SNW Kunžak za rok 2019 

projednalo.  

 

MŠ  Kunžak:  

Rozvaha v Kč 

Objem aktiv celkem                                     2 748 876,58          

Objem pasiv celkem     2 748 876,58  

 

Výkaz zisku a ztráty v Kč 

Náklady celkem                                      5 876 352,25 

Výnosy celkem                                               5 972 669,66 

Hospodářský výsledek běžného účetního období – zisk                   96 317,41  

Příloha účetní závěrky (podrobné vysvětlení jednotlivých výkazů včetně inventarizační zprávy) 

je součástí účetní závěrky. 

 

Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje účetní závěrku MŠ Kunžak za rok 2019. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  
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Mateřská škola Kunžak žádá o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku v tomto poměru: 

převod do fondu odměn:               40 000,00 Kč 

převod do rezervního fondu:         56 317,41 Kč 

(bude použito na provozní náklady v roce 2020) 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s převodem hospodářského výsledku MŠ Kunžak             

– zisku  96 317,41 Kč do fondu odměn ve výši 40 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 

56 317, 41 Kč.                               

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

ZŠ SNW Kunžak:  

Rozvaha v Kč 

Objem aktiv celkem          1 760 854,17 

Objem pasiv celkem    1 760 854,17 

Výkaz zisku a ztráty v Kč 

Náklady hlavní a hospodářské činnosti celkem              16 698 646,50 

Výnosy hlavní a hospodářské činnosti celkem         16 796 796,01 

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk            98 149,51 

 

Hospodářská činnost                                                                  3 107,00 

Celkový vykázaný zisk                                         98 149,51   

Příloha účetní závěrky (podrobné vysvětlení jednotlivých výkazů včetně inventarizační zprávy) 

je součástí účetní závěrky. 

 

Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak za rok 2019 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

Základní škola SNW Kunžak žádá o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku v tomto 

poměru: 

              převod do fondu odměn:                                      50 000,00 Kč                                                                            

              převod do rezervního fondu :                               51 256,51 Kč 

             (bude použito na provozní náklady v roce 2020) 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s  převodem hospodářského výsledku ZŠ SNW Kunžak – 

zisku 101 256,51 Kč do fondu odměn ve výši 50 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 

51 256,51Kč.         

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 4: 

Pro výběr zhotovitele na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ navrhuje 

starosta komisi ve složení: 

Ing. Winkler Karel    Náhradníci:  

Mrkva Ondřej    Ing. Vladimír Šamal 

Mgr. Dobeš Jan    Pavel Iboš 

Vacíková Gabriela    Petra Humpálová  

Petr Král 
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Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ 

komisi pro výběr zhotovitele v tomto složení: 

Ing. Winkler Karel    Náhradníci:  

Mrkva Ondřej    Ing. Vladimír Šamal 

Mgr. Dobeš Jan    Pavel Iboš 

Vacíková Gabriela    Petra Humpálová  

Petr Král 

Výsledek hlasování:  
Pro: 8x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Iboš, Mrkva 

 

K bodu 5: 

V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 

navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Lánský rybník – oprava propustku“ firmy: 

1. Miroslav Zámečník, IČ: 74593382, Kunžak 247, 378 53 Strmilov  

2. Miroslav Hron, IČ: 183 01 185, Nový Svět 20, 378 53 Strmilov 

3. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., IČ: 02698331, Nerudova 476, 378 62 Kunžak 

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Lánský rybník – oprava 

propustku“ navrhuje starosta komisi ve složení: 

Ing. Plucar Karel    Náhradníci:  

Ing. Štefl Jaroslav    Ing. Vladimír Šamal 

Svoboda Stanislav    Petr Král 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na 

akci „Lánský rybník – oprava propustku“.     

1. Miroslav Zámečník, IČ: 74593382, Kunžak 247, 378 53 Strmilov  

2. Miroslav Hron, IČ: 183 01 185, Nový Svět 20, 378 53 Strmilov 

3. Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331 

a jmenuje na akci „Lánský rybník – oprava propustku“ komisi pro otevírání obálek a posouzení 

a hodnocení nabídek v tomto složení: 

Ing. Plucar Karel    Náhradníci:  

Ing. Štefl Jaroslav    Ing. Vladimír Šamal 

Svoboda Stanislav    Petr Král 

Výsledek hlasování:  
Pro: 8x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Plucar, Štefl 

 

K bodu 6: 

I MY, o.p.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na poskytování terénní soc. služby 

rané péče v Kunžaku během celého roku 2020. Obecně prospěšná společnost podporuje rodiny 

s dětmi s postižením, podpora dítěte s mentálním, tělesným kombinovaným postižením, 

poruchami autistického spektra, ohroženým a opožděným vývojem od narození do 7. let. 

Dotace bude použita na mzdu poradkyně, cestovné, kompenzační a didaktické pomůcky, 

telefon.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje dotaci obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. ve 

výši 10 000,- Kč.  

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 
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K bodu 7: 

Pan Bohumil Pidrman žádá o poskytnutí dotace na provozování pojízdné prodejny v Terezíně, 

na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově, v Kaprouně pro rok  2020 ve výši 12 000,- Kč.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace panu Bohumilu Pidrmanovi ve výši 

12 000,- Kč na provozování pojízdné prodejny v Terezíně, na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově, 

v Kaprouně pro rok 2020. 

Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.01.2018. 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 8: 

Český svaz žen, z.s. Kunžak žádá o poskytnutí dotace na dětský karneval, který se koná dne 

08.03.2020 ve výši 10 000,- Kč. Dotace bude použita na občerstvení, zábavný program. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu žen, z.s. Kunžak ve 

výši 10 000,- Kč na dětský karneval, který se koná dne 08.03.2020. Dotace bude použita na 

občerstvení, zábavný program. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. 

dne 22.01.2018. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 9: 

Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. žádá o poskytnutí dotace na sportovní činnost TJ Kunžak 

pro rok 2020 ve výši 130 000,- Kč.  

Dotace bude využita na tyto účely: 

Údržba sportovního areálu a hřiště (hnojivo na hřiště, osivo, pohonné hmoty, drobné opravy a 

nákup materiálu, náhradní díly na sekačku, rekonstrukce technického zázemí areálu, údržba a 

provoz Multikáry a ostatní techniky a vše spojené s údržbou a provozem areálu) 

Mzda (údržba sportovního areálu) – 36 000,- 

Spotřeba energie a vody ve sportovním areálu (plyn, elektřina a voda) 

Sportovní vybavení 

Doprava hráčů 

Organizace soutěží 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s. ve 

výši 130 000,- Kč na sportovní činnost pro rok 2020. Dotace bude využita na tyto účely: 

Údržba sportovního areálu a hřiště (hnojivo na hřiště, osivo, pohonné hmoty, drobné opravy a 

nákup materiálu, náhradní díly na sekačku, rekonstrukce technického zázemí areálu, údržba a 

provoz Multikáry a ostatní techniky a vše spojené s údržbou a provozem areálu) 

Mzda (údržba sportovního areálu) – 36 000,- 

     Spotřeba energie a vody ve sportovním areálu (plyn, elektřina a voda) 

     Sportovní vybavení 

     Doprava hráčů 

     Organizace soutěží 

Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  
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K bodu 10: 

Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 21/8 v 

k.ú. Mosty o výměře 150 m
2 

(viz. zákres v katastrální mapě). Během zveřejnění záměru 

pronájmu byla doručena jedna nabídka. Došlá nabídka se předkládá Zastupitelstvu obce 

Kunžak k posouzení a rozhodnutí.   

 

Doručená nabídka: 

1.  Karel Loukota, Mosty 10, 378 53 Strmilov 

nabídnutá cena 300,- Kč/ rok tj. 2,-Kč/ m
2 

/rok,  
    

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s panem 

Karlem Loukotou, Mosty 10, Strmilov  na pronájem části obecního pozemku  p.č. 21/8 v k.ú. 

Mosty o výměře 150 m
2  

(viz. zákres v katastrální mapě) za 300,- Kč tj. 2,-Kč/ m
2 /rok od        

01. 06. 2020 na dobu neurčitou, způsob využití na uskladnění dřeva.   

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 11: 

Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem  pozemku p.č. 33/1 a části pozemku  p.č. 33/16 v k.ú. 

Valtínov za účelem ohrazené pastvy pro koně. A dále o pronájem  zbývající části pozemku p.č. 

33/16 v k.ú. Valtínov za účelem sečení vše na dobu neurčitou. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  

pronájmu obecního pozemku p.č. 33/1 a 33/16 v k.ú. Valtínov. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 12: 

Obec Kunžak obdržela návrh smlouvy č. 1040018011/001 o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  na pozemcích p. č.  4838 a 4839 v k.ú.Kunžak ,  na akci " Kunžak,Žižkova-

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 1000,-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 břemene  č. 1040018011/001 na  pozemcích p. č.  4838 a 4839 v k.ú. 

Kunžak,  na akci " Kunžak, Žižkova-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 1000,-Kč bez DPH. 

K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 
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K bodu 13: 

Obec Kunžak hodlá vypořádat pozemek pod částí chodníku ve Valtínově na pozemku 2117 

ost.pl.ost. komunikace o výměře 84 m
2
. 

Vlastníci pozemku p.č. 2117 navrhují směnu svého pozemku   za část obecního pozemku p.č. 

1420/14 ost.pl. komunikace u domu čp. 7 ve Valtínově. 

Navrhuje se pověřit kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil  možnost a rozsah   směny 

pozemku 2117 ost.pl.ost. komunikace o výměře 84 m
2
za část obecního pozemku p.č. 1420/14 

ost.pl. komunikace u domu čp. 7 ve Valtínově. 

   

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil  možnost a 

rozsah   směny pozemku 2117 ost.pl.ost.komunikace o výměře 84 m
2
za část obecního pozemku 

p.č. 1420/14 ost.pl.komunikace u domu čp. 7 ve Valtínově. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 14: 

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak žádá o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve 

výši 17 000,- Kč na zaplacení dopravy žáků 7. a 8. ročníku na lyžařský výcvik.  

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 3/2020 týkající se navýšení 

rozpočtu výdajů pro ZŠ SNW na dopravu žáků na lyžařský výcvik – zvýšení rozpočtu výdajů o 

17 000,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 17 000,- Kč (bude kryto použitím části přebytku 

z minulých let). 

 

Zastupitelstvo schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ SNW na rok 2020 o 

17 000,- Kč na dopravu žáků na lyžařský výcvik. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 3/2020. Rozpočtové 

opatření č. 3/2020 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 15: 

Kronikářka obce Kunžak Mgr. Eva Krafková předložila zápis do kroniky obce Kunžak za rok 

2019. Zápis zkontrolovali místostarosta obce Petr Král a Ing. Vladimír Šamal, starosta obce. 

Navrhuje se, aby zastupitelstvo tento zápis schválilo. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2019.  

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 16: 

Od března 2019 nejsou využity prostory zdravotního střediska  č.p. 445 o výměře 32,02 m
2
 

(bývalá ordinace gynekologie, nyní masérna).  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 

zdravotního střediska čp. 445 o výměře 32,02 m
2
 (bývalá ordinace gynekologie). S užíváním 

výše uvedených prostor je spojeno i užívání  prostor čekárny s praktickým lékařem a 

společných prostor (vstup, sociální zařízení, ostatní prostory).  

Doba pronájmu od 01. 04. 2020 na dobu neurčitou. 

Minimální nájemné 2 000,- Kč/měsíc.   
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Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, která bude opatřena přelepkou a přes ní bude otisk 

razítka (pokud ho podavatel vlastní) a přes přelepku bude podpis podavatele. 

Obálka bude opatřena 

 poštovní adresou podavatele 

 nápisem „NEOTEVÍRAT – NEBYTOVÉ PROSTORY č.p. 445“ 

 adresou: Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak 

 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 23. 03. 2020 do 

16.00 hodin písemnou formou doručenou na adresu Obecního úřadu Kunžak.  

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Iboš  

 

K bodu 17 Různé: 

a)  Oznámení o jednání na Odboru výstavby a územního plánování o průběhu změny územního 

plánu č.4. 

b) Informace o průběhu zadávání nabídek  na rekonstrukci koupelen, WC a kuchyně v č.p.229 

 

K bodu 18 Diskuse: 

Místostarosta – seznámil zastupitele s konečným vyúčtováním za odpady v roce 2019  

p. Mrkva – upozornil na nedostatečné zajištění psa v čp.183 v Kunžaku a žádá starostu o 

podání zprávy k projednávané stížnosti, petici čj. 917/2019 na Zastupitelstvu obce Kunžak dne 

22.08. 2019. 

 

Usnesení č. 18 

                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 20. 02. 2020 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

S o u h l a s í: 

 s převodem hospodářského výsledku MŠ Kunžak – zisku  96 317,41 Kč do fondu 

odměn ve výši 40 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 56 317, 41 Kč            

 s  převodem hospodářského výsledku ZŠ SNW Kunžak – zisku 101 256,51 Kč do fondu 

odměn ve výši 50 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 51 256,51Kč        

 

S c h v a l u j e:  

 schvaluje pořadí výběru firem na akci „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu 

k parcelám číslo 274/13, 275, 274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ 

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331 

VHZ – DIS, spol. s.r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČ: 46961445   

 aby na akci „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak“ byla vybrána firma Dopravní a vodohospodářské stavby 

s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331, za nabídnutou cenu 2 097 000,- Kč 

bez DPH, dle podané cenové nabídky 

 účetní závěrku MŠ Kunžak za rok 2019 

 účetní závěrku ZŠ SNW Kunžak za rok 2019 
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 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Lánský rybník – oprava 

propustku“    

Miroslav Zámečník, IČ: 74593382, Kunžak 247, 378 53 Strmilov  

Miroslav Hron, IČ: 183 01 185, Nový Svět 20, 378 53 Strmilov 

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o., Nerudova 476, 378 62 Kunžak, IČ: 02698331 

 poskytnutí dotace panu Bohumilu Pidrmanovi ve výši 12 000,- Kč na provozování 

pojízdné prodejny v Terezíně, na Zvůli, v Mostech, ve Valtínově, v Kaprouně pro rok 

2020. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.01.2018 

 schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu žen, z.s. Kunžak ve výši 10 000,- Kč na 

dětský karneval, který se koná dne 08.03.2020. Dotace bude použita na občerstvení, 

zábavný program. Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 

22.01.2018 

 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s. ve výši 130 000,- Kč na sportovní 

činnost pro rok 2020. Dotace bude využita na tyto účely: 

Údržba sportovního areálu a hřiště (hnojivo na hřiště, osivo, pohonné hmoty, drobné 

opravy a nákup materiálu, náhradní díly na sekačku, rekonstrukce technického zázemí 

areálu, údržba a provoz Multikáry a ostatní techniky a vše spojené s údržbou a provozem 

areálu) 

Mzda (údržba sportovního areálu) – 36 000,- 

Spotřeba energie a vody ve sportovním areálu (plyn, elektřina a voda) 

Sportovní vybavení 

Doprava hráčů 

Organizace soutěží 

Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018 

 aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s panem Karlem Loukotou, Mosty 10, 

Strmilov  na pronájem části obecního pozemku  p.č. 21/8 v k.ú. Mosty o výměře 150 m
2  

(viz. zákres v katastrální mapě) za 2,-Kč/ m
2/rok od 01. 06. 2020 na dobu neurčitou, způsob 

využití na uskladnění dřeva 

 aby obec Kunžak uzavřela  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene           

č. 1040018011/001 na  pozemcích p. č.  4838 a 4839 v k.ú. Kunžak,  na akci " Kunžak, 

Žižkova-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     

1000,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH 

 navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ SNW na rok 2020 o 17 000,- Kč na dopravu 

žáků na lyžařský výcvik 

 rozpočtové opatření vlastní č. 3/2020. Rozpočtové opatření č. 3/2020 je nedílnou součástí 

zápisu 

 zápis do kroniky obce Kunžak za rok 2019 

 zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor zdravotního střediska čp. 445 o výměře 

32,02 m
2
 (bývalá ordinace gynekologie). S užíváním výše uvedených prostor je spojeno i 

užívání  prostor čekárny s praktickým lékařem a společných prostor (vstup, sociální 

zařízení, ostatní prostory).  

Doba pronájmu od 01. 04. 2020 na dobu neurčitou. 

Minimální nájemné 2 000,- Kč/měsíc.   

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, která bude opatřena přelepkou a přes ní bude 

otisk razítka (pokud ho podavatel vlastní) a přes přelepku bude podpis podavatele. 

Obálka bude opatřena 
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 poštovní adresou podavatele 

 nápisem „NEOTEVÍRAT – NEBYTOVÉ PROSTORY č.p. 445“ 

 adresou: Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak 

 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 23. 03. 

2020 do 16.00 hodin písemnou formou doručenou na adresu Obecního úřadu Kunžak.  

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.  

 

N e s c h v a l u j e: 

 dotaci obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. ve výši 10 000,- Kč 

 

J m e n u j e: 

 na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ komisi pro výběr zhotovitele v 

tomto složení: 

       Ing. Winkler Karel    Náhradníci:  

       Mrkva Ondřej                Ing. Vladimír Šamal 

       Mgr. Dobeš Jan    Pavel Iboš 

       Vacíková Gabriela                Petra Humpálová  

       Petr Král 

 na akci „Lánský rybník – oprava propustku“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek v tomto složení: 

Ing. Plucar Karel    Náhradníci:  

Ing. Štefl Jaroslav    Ing. Vladimír Šamal 

Svoboda Stanislav    Petr Král 
 

P o v ě ř u j e:   

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost  pronájmu obecního pozemku    

p.č. 33/1 a 33/16 v k.ú. Valtínov 

 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil  možnost a rozsah   směny pozemku 2117 

ost.pl.ost.komunikace o výměře 84 m
2 

za část obecního pozemku p.č. 1420/14 

ost.pl.komunikace u domu čp. 7 ve Valtínově 

 

Schůze skončila v 19.00 hodin   

Zapsala: Šteflová 

Ověřovatelé:  

 

 

 

Ing. Jaroslav Štefl                                                                                   Martin Waszniowski  

                                                                                                                                         

                        

                                                                                                                                                                                                                                         

          Ověřeno dne:                                                                               Ověřeno dne: 

  

 

 

                                                         Ing. Vladimír Šamal 

                                                                  starosta obce 

 

 

                                                                 Ověřeno dne: 


