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 Zápis č. 20 

ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 21. 05. 2020 v 17.oo hodin 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Iboš Pavel, Mgr. Dobeš Jan, Král Petr, Mrkva Ondřej, Rozporka Luboš, Ing. Šamal 

Vladimír, Ing. Štefl Jaroslav, Waszniowski Martin, Ing. Winkler Karel, Zátopek Vladimír 

 

Omluven: Ing. Plucar Karel, 

 

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

Ing. Vladimírem Šamalem  

Dvacáté 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 13. 05. 2020 do 21. 05. 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. Karel Winkler, Luboš Rozporka  

Zapisovatelka: Eva Šteflová 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně  

 

Program:  

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

2. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2019 

3. Účetní závěrka obce Kunžak za rok 2019 

4. Záměr pronájmu obecních rybníků 

5. Žádost o koupi stánků na Vánoční trhy 

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

7. Žádost o odkoupení p.č. 476 a část p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun 

8. Žádost o dotaci – Linka bezpečí, z.s. 

9. Těžba dřeva II.pololetí 2020 

10. Prodej dřeva III. čtvrtletí 2020 

11. Místní poplatky 

12. MŠ – žádost o schválení vstupu do operačního programu potravinové pomoci 

Jihočeského kraje 

13. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách 

14. Rozpočtová opatření vlastní 

15. Různé 

16. Diskuse 

 

Starosta navrhuje nově zařadit bod H 15 Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak, H 16 

Zahrada MŠ Kunžak „Křídla motýlí“  a ostatní body posunout. 
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Program po změnách: 

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

2. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2019 

3. Účetní závěrka obce Kunžak za rok 2019 

4. Záměr pronájmu obecních rybníků 

5. Žádost o koupi stánků na Vánoční trhy 

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

7. Žádost o odkoupení p.č. 476 a část p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun 

8. Žádost o dotaci – Linka bezpečí, z.s. 

9. Těžba dřeva II.pololetí 2020 

10. Prodej dřeva III. čtvrtletí 2020 

11. Místní poplatky 

12. MŠ – žádost o schválení vstupu do operačního programu potravinové pomoci 

Jihočeského kraje 

13. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách 

14. Rozpočtová opatření vlastní 

15. Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 

16. Zahrada MŠ Kunžak „Křídla motýlí“ 

17. Různé 

18. Diskuse 

 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 2:  

Zastupitelé obdrželi předem k prostudování návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2019 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 v elektronické podobě. 

Návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 byl na úřední desce obce a internetových stránkách zveřejněn dne 28. 

04. 2020, zveřejnění stále trvá. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak doručeny 

připomínky od občanů týkající se Závěrečného účtu.  

 

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o: 

- plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování obce Kunžak (podrobné členění podle   

  rozpočtové skladby je přílohou závěrečného účtu),  

- hospodaření s majetkem, přehled majetku obce 

- stavech zásob, pohledávek, dlouhodobých závazků, krátkodobých závazků, podrozvahových   

  účtů 

- pohybu finančních prostředků na účtech obce 

- vypořádání dotací a příspěvků přijatých i poskytnutých 

- hospodaření obce dle nákladů a výnosů 

- hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí   

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci ekonomického odboru krajského úřadu 

Jihočeského kraje, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí jako dílčí ve dnech           

11. 09. – 12. 09. 2019 na úřadu územního celku a jako konečné ve dnech 24. 03. 2020 a          

26. 03. 2020 na Krajském úřadu Jihočeského kraje.  

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, 

vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu 

doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů 

předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou. 
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Přezkoumání hospodaření obce Kunžak za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 17. 07. 2019 

Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. 

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky.                           

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku     0,34 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku    1,74 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,25 % 

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

Výše dluhu územního celku: 0 Kč 

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 20 105 824,04 Kč 

 

Návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl 

projednán Finančním výborem dne 20. 05. 2020. 

Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak uzavřít projednání Závěrečného účtu obce 

Kunžak za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Kunžak, a to bez výhrad. 

 

Zastupitelstvo projednalo návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2019 včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2019, a 

to bez výhrad. Textová část Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2019 včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 je nedílnou součástí zápisu.  

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 3:  

Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi předem k prostudování výkazy schvalované 

účetní závěrky obce Kunžak k 31. 12. 2019 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní 

závěrky, dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a Inventarizační 

zprávu, vše v elektronické podobě. (výpis dat z výkazů účetní závěrky) 

 

Rozvaha v Kč 

       Brutto            Korekce *)  Netto 

Aktiva celkem           295 247 853,51       73 097 272,66      222 150 580,85 

 

Pasiva celkem                     222 150 580,85 

 

*) Korekce – odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky k pohledávkám 

 

Výkaz zisku a ztráty v Kč 

Náklady celkem           22 803 372,18 

Výnosy celkem           36 419 591,94 

Výsledek hospodaření běžného účetního období zisk 13 616 219,76 Kč 
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Příloha účetní závěrky 

V příloze jsou vysvětleny a doplněny informace obsažené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty 

(použité účetní metody, uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty), 

dále mimo jiné 

- informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů v Kč  

- transfery na pořízení dlouhodobého majetku v Kč 

- celková výměra lesních pozemků s lesním porostem, výše ocenění dle zákona v Kč 

- rozpis druhů staveb dle účelu v zůstatkové ceně v Kč 

- rozpis druhů pozemků v Kč 

  

 

Další podklady pro schvalování účetní závěrky 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci ekonomického odboru krajského úřadu 

Jihočeského kraje, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. 

 

Inventarizační zpráva  

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710 

a vyhláškou č. 270/2010 Sb. a podle směrnice pro provedení inventarizace a plánu inventur 

sestaveného podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. provedly inventarizační komise 

zřízené starostou Obce Kunžak pro rok 2019 ke dni 31. 12. 2019 inventarizaci majetku Obce 

Kunžak. Inventarizační komise provedly porovnání skutečného stavu majetku s inventurními 

soupisy a účetním stavem a vypracovaly ze všech středisek inventarizační zápisy. V závěru 

zprávy Ústřední inventarizační komise konstatovala, že inventarizace Obce Kunžak ke dni 31. 

12. 2019 byla provedena, proběhla bez závad, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

                
Podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak za rok 2019 byly projednány na jednání 

Finančního výboru dne 20. 05. 2020. 

Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce Kunžak schválit účetní závěrku obce Kunžak za 

rok 2019 s výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisk ve výši 13 616 219,76 Kč.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak 

za rok 2019. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje  účetní závěrku obce Kunžak za rok 2019 s výsledkem 

hospodaření běžného účetního období – zisk ve výši 13 616 219,76 Kč.  

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 4: 

Vzhledem k tomu, že dne 31. 10. 2020 končí nájemní smlouvy na obecní rybníky, je potřeba 

rozhodnout o dalším postupu při nakládání s těmito rybníky:  

1. rybník „Na návsi“, k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m
2
  1 500,-Kč/rok  

2. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m
2
 5 000,-Kč/rok  

3. rybník „Prostřední“, k.ú. Suchdol, p. č. 433, výměra 1 917 m
2
, 500,- Kč/rok 

4. rybník p.č.  KN 297/1 a p.č. 297/2 v k.ú. Suchdol, výměra 709 m
2

, 300,- Kč/rok 

 

 



5 

 

 

 

Je třeba stanovit komisi pro otevírání nabídek na pronájem obecních rybníků. 

Starosta navrhuje ustanovit tyto členy komise: Petr Král, Ondřej Mrkva, Ing. Jaroslav Štefl  

Náhradníci: Ing. Šamal Vladimír, Ing. Karel Winkler   

Zasedání komise proběhne 17. 6. 2020 od 17.oo hodin. 

Místostarosta navrhuje zveřejnit záměru pronájmu těchto obecních rybníků: 

1. rybník „Na návsi“, k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m
2
 

slouží jako zdroj vody při požárním zásahu 

nejnižší podání: 1 500,- Kč/rok 

 

2. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m
2
 

rybník je na průtočné soustavě 

nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok 

 

3. rybník „Prostřední“, k.ú. Suchdol, p. č. 433, výměra 1 917 m
2
, 

rybník je na průtočné soustavě 

nejnižší podání: 500,- Kč/rok 

 

4. rybník p.č. 297/1 a p.č. 297/2 v k.ú.Suchdol, výměra 709 m
2,

   

nejnižší podání: 300,- Kč/rok 

  

Doba pronájmu od 01.11.2020 - 31.10. 2025 

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce do 15.06.2020 do 16.00 hodin. 

Obálka 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 – NÁJEM RYBNÍKY 2020“ 

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

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek  

 

U rybníků, které jsou na průtočné soustavě, je nájemce povinen hospodařit a udržovat vodní 

režim tak, aby na ostatních rybnících v soustavě nebylo ohroženo řádné obhospodařování 

rybníka a chov ryb.  

Nájemcům se při vypouštění a napouštění rybníka nařizuje se dohodnout s ostatními uživateli 

rybníků v soustavě. Vypouštění rybníka nájemce také povinně nahlásí minimálně 14 dnů 

předem na Obecní úřad Kunžak. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje komisi pro otevírání nabídek na pronájem obecních 

rybníků v tomto složení: Petr Král, Ondřej Mrkva, Ing. Jaroslav Štefl  

Náhradníci: Ing. Šamal Vladimír, Ing. Karel Winkler   

Zasedání komise proběhne 17. 6. 2020 od 17.oo hodin. 

Výsledek hlasování:  
Pro: 7x  

Proti: 0x  

Zdržel se: 3x Král, Mrkva, Štefl 
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu těchto obecních 

rybníků: 

1. rybník „Na návsi“, k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m
2
 

slouží jako zdroj vody při požárním zásahu 

nejnižší podání: 1 500,- Kč/rok 

 

2. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m
2
 

rybník je na průtočné soustavě 

nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok 

 

3. rybník „Prostřední“, k.ú. Suchdol, p. č. 433, výměra 1 917 m
2
, 

rybník je na průtočné soustavě 

nejnižší podání: 500,- Kč/rok 

 

4. rybník p.č. 297/1 a p.č. 297/2 v k.ú.Suchdol, výměra 709 m
2,

   

nejnižší podání: 300,- Kč/rok 

  

Doba pronájmu od 01.11.2020  - 31.10. 2025 

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce do 15.06.2020 do 16.00 hodin. 

Obálka 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 – NÁJEM RYBNÍKY 2020“ 

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

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek  

 

U rybníků, které jsou na průtočné soustavě, je nájemce povinen hospodařit a udržovat vodní 

režim tak, aby na ostatních rybnících v soustavě nebylo ohroženo řádné obhospodařování 

rybníka a chov ryb.  

Nájemcům se při vypouštění a napouštění rybníka nařizuje se dohodnout s ostatními uživateli 

rybníků v soustavě. Vypouštění rybníka nájemce také povinně nahlásí minimálně 14 dnů 

předem na Obecní úřad Kunžak. 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 5: 

Obec Kunžak obdržela žádost od Českého svazu žen na pořízení stánků na Vánoční trhy. 

Starosta navrhuje pořídit 3ks stánku – farmářský stánek 2000 – sedlová střecha, 

za cenu cca 7 000,- Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořízení 3 ks stánků za celkovou cenu maximálně 25 tis. 

Kč.   

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 
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K bodu 6: 

Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 33/1 a 33/16 

v k.ú Valtínov za účelem pastvy pro koně včetně ohrazení. Během zveřejnění záměru pronájmu 

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

k posouzení a rozhodnutí.   

 

Doručená nabídka: 

1.  Monika Kreiselová, Valtínov 45, 378 53 Strmilov 

nabídnutá cena  3 000,- Kč  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu 

s  Monikou Kreiselovou, Valtínov 45, 378 53 Strmilov  na pronájem části obecního pozemku 

p.č. 33/1 a 33/16 v k.ú. Valtínov za účelem pastvy pro koně včetně ohrazení, a to takto: část 

obecního pozemku p.č. 33/1 o výměře 2 754 m
2
 a část pozemku p.č. 33/16 o výměře 2 440 m

2 

dle zákresu (viz.příloha) na dobu neurčitou od 01. 06. 2020 za nabídnutou cenu 3 000,- Kč /rok.  

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 7: 

Kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost a rozsah  koupě p.č. 476 a  části p.č. 150/9  

v k.ú. Kaproun.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje záměr prodeje pouze části v současné době pronajatých 

pozemků p.č. 476 a část p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun a  pověřuje starostu Obce Kunžak, aby 

s žadatelkou o koupi upřesnil možný rozsah prodeje, aby mohlo Zastupitelstvo obce Kunžak 

v tomto řízení pokračovat. 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 8: 

Linka bezpečí, z.s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 7 500,- Kč v roce 2020 na 

provozní náklady Linky bezpečí, celostátní krizové linky pro děti a mladé lidi.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje individuální dotaci Lince bezpečí, z.s., ve výši       

3 000,- Kč v roce 2020 na provozní náklady Linky bezpečí, celostátní krizové linky pro děti a 

mladé lidi. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 9: 

Je potřeba stanovit objem těžby dřeva a vysoutěžit cenu za těžbu dřeva: 

a) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 400 m
3
– hmota 1,00 +, přibl. do 500m 

b) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 250 m
3
– hmota 0,99, přibl. do 500m  

c) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m
3
– hmota 0,69 , přibl. do 500m 

d) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 150 m
3
– hmota 0,49 , přibl. do 500m 

e) Mýtní nahodilá (kůrovcová) cca 100 m
3
– hmota 0,29 , přibl. do 500m 
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Podmínky pro těžbu: 

- Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou 

- Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava 

- Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého odběratele 

- Pokud vznikne nahodilá těžba dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do 10 dnů 

       od oznámení správcem obecních lesů 

- Fakturace bude po konečné přejímce správcem obecních lesů 

 

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

navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva II. pololetí 2020“ firmy: 

- Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice 

     - Aleš Minář, sídliště Vajgar 562, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec III   

- Kalvas Petr, Lásenice 135, PSČ 37801 

- Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

- Beran Oldřich, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak  

 

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva II. pololetí 2020“ 

navrhuje starosta komisi ve složení: 

 

- Rozporka Luboš    Náhradníci:  

- Martin Waszniowski   Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel    Král Petr  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva 

II. pololetí 2020“: 

- Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou 

- Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava 

- Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého odběratele 

- Pokud vznikne nahodilá těžba dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do 10 dnů  

       od oznámení správcem obecních lesů 

- Fakturace bude po konečné přejímce správcem obecních lesů 

 

a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva II. pololetí 2020“ 

- Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice 

- Aleš Minář, sídliště Vajgar 562, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec III   

- Kalvas Petr, Lásenice 135, PSČ 37801 

- Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

- Beran Oldřich, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak  

 

a jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 

II. pololetí 2020“  

- Rozporka Luboš   Náhradníci:  

- Martin Waszniowski  Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel   Král Petr  

Výsledek hlasování: 

Pro: 8x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Iboš, Rozporka   

 

https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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K bodu 10: 

- Podmínky pro prodej dřeva: 

- Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak 

- Přejímka i odvoz dřeva za účasti správce obecních lesů obce Kunžak 

- Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem 

- Ceny budou uvedeny bez DPH 

- Dříví bude připraveno k odvozu nejpozději do 15.09.2020  

- Odběratel se zavazuje odebrat veškerou natěženou hmotu 

 

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

navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2020“ 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 

- L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov 

 

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2020“ 

starosta navrhuje komisi ve složení: 

 

- Rozporka Luboš   Náhradníci:  

- Waszniowski Martin  Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel   Král Petr  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva III. 

čtvrtletí 2020“ : 

- Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak 

- Přejímka i odvoz dřeva za účasti správce obecních lesů obce Kunžak 

- Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem 

- Ceny budou uvedeny bez DPH 

- Dříví bude připraveno k odvozu nejpozději do 15.09.2020  

- Odběratel se zavazuje odebrat veškerou natěženou hmotu 

a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 

2020“ 

- 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 

- L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov 

 

a jmenuje na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2020“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek v tomto složení: 

 

- Rozporka Luboš   Náhradníci:  

- Waszniowski Martin  Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel   Král Petr  
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Hlasování: 

Pro: 8x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Iboš, Rozporka 

 

 

K bodu 11: 

Společnost Gabvin s.r.o., požádala o prominutí či snížení poplatku za zvláštní užívání z důvodu 

nuceného uzavření provozovny, dle nařízení vlády nouzového stavu. 

V souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS – CoV – 2 správce 

poplatku může využít své pravomoci dané ustanovením § 16b zákona o místních poplatcích a  

zmírnit tak negativní dopady této mimořádné události na poplatníky tím, že promine poplatek  

za užívání veřejného prostranství za poplatkové období od 12.03.2020 do 30.06.2020, všem 

poplatníkům.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak doporučuje správci poplatku prominout místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství za období od vyhlášení nouzového stavu, tedy od 12.03.2020 do 

30.06.2020. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 12: 

Mateřská škola hodlá čerpat ve školním roce 2020/2021 finanční podporu z operačního 

programu potravinové pomoci Jihočeského kraje.  Je potřebné rozhodnout o jejich vstupu do 

tohoto programu. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje vstup Mateřské školy Kunžak do operačního programu 

potravinové pomoci Jihočeského kraje na školní rok 2020/2021 a přijetí finanční částky 

z tohoto programu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 13: 

Ředitelka MŠ Kunžak navrhuje uzavřít mateřskou školu v měsíci srpnu 2020. V červenci 2020 

budou v provozu dvě třídy, pokud dojde k poklesu počtu dětí na 24 bude v provozu pouze jedna 

třída.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby MŠ Kunžak byla uzavřena v měsíci srpnu 2020. 

Pokud v průběhu července poklesne počet dětí na 24 bude provoz MŠ probíhat pouze v jedné 

třídě. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  
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K bodu 14: 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 7/2020. 

Jedná se o zvýšení výdajů (hydrogeolog. průzkum pozemků Hradecká ul., zahrada MŠ 

KUNŽAK „Křídla motýlí“, údržba sochy a kašny na náměstí, zaměření stávajícího stavu 

hospodářského pavilonu MŠ) – zvýšení rozpočtu výdajů o 424 728,- Kč, zvýšení rozpočtu 

financování o 424 728,- Kč (bude kryto použitím části přebytku z minulých let). 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 7/2020. Rozpočtové 

opatření č. 7/2020 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 15: 

Dne 05. 05. 2020 hodnotící komise posoudila došlé nabídky 

 

 

Seznam cenových 

nabídek v pořadí, v 

jakém byly vloženy / 

podány na profil 

zadavatele. Pořadové  

číslo  

Obchodní jméno a IČ 

účastníka  

Časový údaj o vložení 

nabídky  

                                         

Datum  

                       Hodina  

1.  VHS Brno, a.s.  

IČ 25556568  

04.05.2020  07:22:38  

2.  SMP CZ, a.s.  

IČ 27195147  

04.05.2020  09:04:52  

3.  Metrostav a.s.  

IČ 00014915  

04.05.2020  13:30:10  

4.  HYDRO & KOV 

s.r.o.  

IČ 27720161  

04.05.2020  15:12:05  

5.  VHST s.r.o.  

IČ 02464471  

04.05.2020  15:35:50  

6.  Gardenline s.r.o.  

IČ 27263827  

04.05.2020  18:42:27  

7.  VPK Suchý s.r.o.  

IČ 27085201  

05.05.2020  07:26.28  

8.  Auböck s.r.o.  

IČ 26089785  

05.05.2020  09:55:45  

 

a doporučila obci Kunžak, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace 

ČOV Kunžak“ s účastníkem: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou,                   

IČ 26089785, který nabídl cenu 35.448.474,14 Kč bez DPH, tj. 42.892.653,71 Kč včetně DPH.  
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Zastupitelstvo obce Kunžak, schvaluje, na doporučení komise, uzavření Smlouvy o dílo na 

akci:  

„Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ se společností Auböck s.r.o., Poříčí 247,     

373 82 Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za nabídkovou cenu 35.448.474,14 Kč bez DPH, tj. 

42.892.653,71 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce, pana Ing. Vladimíra Šamala, podpisem 

Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem zadávacího řízení. 

 

Výsledné pořadí dle 

stanoveného hodnotícího 

kritéria:   

Obchodní jméno a IČ 

účastníka  

Nabídková cena bez DPH  

1.  Auböck s.r.o.  

IČ 26089785  

35.448.474,14 Kč  

2.  VHS Brno, a.s.  

IČ 25556568  

37.490.624,00 Kč  

3.  HYDRO & KOV s.r.o.  

IČ 27720161  

37.777.777,00 Kč  

4.  Gardenline s.r.o.  

IČ 27263827  

38.199.820,00 Kč  

5.  VHST s.r.o.  

IČ 02464471  

38.709.677,24 Kč  

6.  SMP CZ, a.s.  

IČ 27195147  

39.313.568,00 Kč  

7.  Metrostav a.s.  

IČ 00014915  

41.508.829,75 Kč  

8.  VPK Suchý s.r.o.  

IČ 27085201  

42.525.000,00 Kč  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

Pro výběr TDI a koordinátora BOZP na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ 

je potřebné stanovit komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek.  

Starosta navrhuje: 

Člen komise                                                                      Náhradníci 

1. Ing. Winkler Karel                      1. Ing. Šamal Vladimír  

2. Mgr. Dobeš Jan     2. Král Petr 

3. Vacíková Gabriela                                            3. Humpálová Petra      

 

Zastupitelstvo obce Kunžak jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 

nabídek pro výběr TDI a koordinátora BOZP na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV 

Kunžak“ ve složení  

Člen komise                                                                      Náhradníci 

1. Ing. Winkler Karel                      1. Ing. Šamal Vladimír  

2. Mgr. Dobeš Jan     2. Král Petr 

3. Vacíková Gabriela                                            3. Humpálová Petra      

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  
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V souladu se směrnicí obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta 

navrhuje oslovit k podání cenové nabídky pro výběr TDI a koordinátora BOZP na akci 

„Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“   firmy: 

 

1. VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové12/2, 370 01 České Budějovice 7, ICO: 28156721 

2. Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2,  370 01 České Budějovice, ICO: 14499924 

3. STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,  

     ICO: 62508822 

 

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

pro výběr TDI a koordinátora BOZP na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ : 

  

1. VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové12/2, 370 01 České Budějovice 7, ICO: 28156721 

2. Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2,  370 01 České Budějovice, ICO: 14499924 

3. STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,  

     ICO: 62508822 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně  

 

K bodu 16: 

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

navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Zahrada MŠ KUNŽAK „Křídla motýlí“ 

firmy: 

1. Zahrady Skipi, Rybník 210, 560 02 Česká Třebová 

2. EPzahrady, Jizerská 1091, 370 01 České Budějovice 

3. ZAHRADY – KRÁL s.r.o., Doubravice 93, 370 06 Doubravice 

4. DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo 

 

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zahrada MŠ KUNŽAK „Křídla 

motýlí“ navrhuje starosta komisi ve složení: 

Mgr. Dobeš Jan     Náhradníci:  

Mrkva Ondřej    Ing. Vladimír Šamal 

Zátopek Vladimír    Petr Král 

 

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

akci „Zahrada MŠ KUNŽAK „Křídla motýlí“.  

  1. Zahrady Skipi, Rybník 210, 560 02 Česká Třebová 

 2. EPzahrady, Jizerská 1091, 370 01 České Budějovice 

 3. ZAHRADY – KRÁL s.r.o., Doubravice 93, 370 06 Doubravice 

 4. DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo 

 

a jmenuje na akci „Zahrada MŠ KUNŽAK „Křídla motýlí“ komisi pro otevírání obálek a 

posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 

Mgr. Dobeš Jan     Náhradníci:  

Mrkva Ondřej    Ing. Vladimír Šamal 

Zátopek Vladimír    Petr Král 

 

Hlasování:  

Pro: 8x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Mrkva, Zátopek 
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K bodu 17 Různé: 

Bod nebyl projednáván. 

 

K bodu 18 Diskuse: 

Iboš: navrhl osadit cestu ke Komorníku lavičkami nebo odpočinkovými místy 

  

Usnesení č. 20 

                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 21. 05. 2020 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

S o u h l a s í: 

 s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2019, a to bez výhrad. Textová část 

Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 je nedílnou součástí zápisu  

 se zveřejněním záměru pronájmu těchto obecních rybníků: 

     1.  rybník „Na návsi“, k.ú. Kaproun, p.č. 268, výměra 615 m
2
 

            slouží jako zdroj vody při požárním zásahu 

            nejnižší podání: 1 500,- Kč/rok 

     2. rybník „Za Broschem“, k.ú. Kaproun, p.č. 145, výměra 4028 m
2
 

      rybník je na průtočné soustavě 

      nejnižší podání: 5 000,- Kč/rok 

     3. rybník „Prostřední“, k.ú. Suchdol, p. č. 433, výměra 1 917 m
2
, 

      rybník je na průtočné soustavě 

      nejnižší podání: 500,- Kč/rok 

     4. rybník p.č. 297/1 a p.č. 297/2 v k.ú.Suchdol, výměra 709 m
2,

   

      nejnižší podání: 300,- Kč/rok  

Doba pronájmu od 01.11.2020  - 31.10. 2025 

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce do 15.06.2020 do 16.00 hodin. 

Obálka 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 – NÁJEM RYBNÍKY 2020“ 

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

Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek  

U rybníků, které jsou na průtočné soustavě, je nájemce povinen hospodařit a udržovat 

vodní režim tak, aby na ostatních rybnících v soustavě nebylo ohroženo řádné 

obhospodařování rybníka a chov ryb.  

Nájemcům se při vypouštění a napouštění rybníka nařizuje se dohodnout s ostatními 

uživateli rybníků v soustavě. Vypouštění rybníka nájemce také povinně nahlásí 

minimálně 14 dnů předem na Obecní úřad Kunžak. 

 s tím, aby MŠ Kunžak byla uzavřena v měsíci srpnu 2020. Pokud v průběhu července 

poklesne počet dětí na 24 bude provoz MŠ probíhat pouze v jedné třídě 
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S c h v a l u j e:  

 účetní závěrku obce Kunžak za rok 2019 s výsledkem hospodaření běžného účetního 

období – zisk ve výši 13 616 219,76 Kč 

 pořízení 3 ks stánků za celkovou cenu maximálně 25 tis. Kč 

 aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu s  Monikou Kreiselovou, Valtínov 45,  

378 53 Strmilov  na pronájem části obecního pozemku p.č. 33/1 a 33/16 v k.ú. Valtínov 

za účelem pastvy pro koně včetně ohrazení, a to takto: část obecního pozemku p.č. 33/1 

o výměře 2 754 m
2
 a část pozemku p.č. 33/16 o výměře 2 440 m

2 
dle zákresu 

(viz.příloha) na dobu neurčitou od 01. 06. 2020 za nabídnutou cenu 3 000,- Kč /rok  

 záměr prodeje pouze části v současné době pronajatých pozemků p.č. 476 a část        

p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun  

 individuální dotaci Lince bezpečí, z.s., ve výši 3 000,- Kč v roce 2020 na provozní 

náklady Linky bezpečí, celostátní krizové linky pro děti a mladé lidi. 

 tyto podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva II. pololetí 2020“: 

- Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou 

- Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava 

- Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého   

        odběratele 

- Pokud vznikne nahodilá těžba dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do  

       10 dnů  od oznámení správcem obecních lesů 

- Fakturace bude po konečné přejímce správcem obecních lesů 

 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva II. pololetí 

2020“ 

- Nutr Pavel, Hůrky 15, 378 33 Nová Bystřice 

- Aleš Minář, sídliště Vajgar 562, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec III   

- Kalvas Petr, Lásenice 135, PSČ 37801 

- Palán Martin, Vyskytná nad Jihlavou 131, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

- Beran Oldřich, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak  

 podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2020“ : 

- Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak 

- Přejímka i odvoz dřeva za účasti správce obecních lesů obce Kunžak 

- Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem 

- Ceny budou uvedeny bez DPH 

- Dříví bude připraveno k odvozu nejpozději do 15.09.2020  

- Odběratel se zavazuje odebrat veškerou natěženou hmotu 

 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva III. 

čtvrtletí 2020“ 

- 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 

- L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52 Blažejov 

 vstup Mateřské školy Kunžak do operačního programu potravinové pomoci 

Jihočeského kraje na školní rok 2020/2021 a přijetí finanční částky z tohoto programu 

 rozpočtové opatření vlastní č. 7/2020. Rozpočtové opatření č. 7/2020 je nedílnou 

součástí zápisu 

 

 

https://firmy.euro.cz/misto-vyskytna-nad-jihlavou-131-0-13794663
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 na doporučení komise, uzavření Smlouvy o dílo na akci:  

„Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ se společností Auböck s.r.o., Poříčí 

247,  373 82 Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za nabídkovou cenu 35.448.474,14 

Kč bez DPH, tj. 42.892.653,71 Kč včetně DPH  
 

Výsledné pořadí dle 

stanoveného hodnotícího 

kritéria:   

Obchodní jméno a IČ 

účastníka  

Nabídková cena bez DPH  

1.  Auböck s.r.o.  

IČ 26089785  

35.448.474,14 Kč  

2.  VHS Brno, a.s.  

IČ 25556568  

37.490.624,00 Kč  

3.  HYDRO & KOV s.r.o.  

IČ 27720161  

37.777.777,00 Kč  

4.  Gardenline s.r.o.  

IČ 27263827  

38.199.820,00 Kč  

5.  VHST s.r.o.  

IČ 02464471  

38.709.677,24 Kč  

6.  SMP CZ, a.s.  

IČ 27195147  

39.313.568,00 Kč  

7.  Metrostav a.s.  

IČ 00014915  

41.508.829,75 Kč  

8.  VPK Suchý s.r.o.  

IČ 27085201  

42.525.000,00 Kč  

 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky  pro výběr TDI a koordinátora 

BOZP na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ : 

1. VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové12/2, 370 01 České Budějovice 7,  

    ICO: 28156721 

2. Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2,  370 01 České Budějovice,  

     ICO: 14499924 

3. STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,  

     ICO: 62508822 

 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Zahrada MŠ KUNŽAK 

„Křídla motýlí“.     

1. Zahrady Skipi, Rybník 210, 560 02 Česká Třebová 

2. EPzahrady, Jizerská 1091, 370 01 České Budějovice 

3. ZAHRADY – KRÁL s.r.o., Doubravice 93, 370 06 Doubravice 

4. DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo 

 

S t a n o v u j e: 

 komisi pro otevírání nabídek na pronájem obecních rybníků v tomto složení: Petr Král, 

Ondřej Mrkva, Ing. Jaroslav Štefl  Náhradníci: Ing. Šamal Vladimír, Ing. Karel Winkler   

Zasedání komise proběhne 17. 6. 2020 od 17.oo hodin. 

 

P o v ě ř u j e: 

 starostu Obce Kunžak, aby s žadatelkou o koupi v současné době pronajatých pozemků 

p.č. 476 a část p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun upřesnil možný rozsah prodeje, aby mohlo 

Zastupitelstvo obce Kunžak v tomto řízení pokračovat 

 starostu obce, pana Ing. Vladimíra Šamala, podpisem Smlouvy o dílo s vítězným 

účastníkem zadávacího řízení Auböck s.r.o., Poříčí 247,  373 82 Boršov nad Vltavou, 

IČ 26089785  na akci: „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“  
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J m e n u j e: 

 komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva     

II. pololetí 2020“  

- Rozporka Luboš   Náhradníci:  

- Martin Waszniowski  Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel   Král Petr  

 na akci „Prodej dřeva III. čtvrtletí 2020“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek v tomto složení: 

- Rozporka Luboš   Náhradníci:  

- Waszniowski Martin  Ing. Šamal Vladimír 

- Iboš Pavel   Král Petr  

 komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro výběr TDI a 

koordinátora BOZP na akci „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ ve složení  

Člen komise                                                                      Náhradníci 

1. Ing. Winkler Karel                      1. Ing. Šamal Vladimír  

2. Mgr. Dobeš Jan     2. Král Petr 

3. Vacíková Gabriela                                           3. Humpálová Petra      

 na akci „Zahrada MŠ KUNŽAK „Křídla motýlí“ komisi pro otevírání obálek a 

posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: 

Mgr. Dobeš Jan     Náhradníci:  

Mrkva Ondřej    Ing. Vladimír Šamal 

Zátopek Vladimír    Petr Král 

 

D o p o r u č u j e: 

 správci poplatku prominout místní poplatek za užívání veřejného prostranství za období 

od vyhlášení nouzového stavu, tedy od 12.03.2020 do 30.06.2020. 

 

Schůze skončila v 19.00 hodin   

Zapsala: Šteflová 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

 

 

       Ing. Winkler Karel                                                                          Rozporka Luboš                                                                              

                                                                                                                            

                        

                                                                                                                                                                                                                                         

          Ověřeno dne:                                                                               Ověřeno dne: 

  

 

 

                                                         Ing. Vladimír Šamal 

                                                                  starosta obce 

 

 

                                                                 Ověřeno dne: 


