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 Zápis č. 23 

ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 09. 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  

Třiadvacáté 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 09. 09. 2020 do 17. 09. 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 

 

Program: 

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

2. Změna ÚP č.5 

3. Příprava rozpočtu na rok 2021 

4. Prodej dřeva IV. čtvrtletí 2020 

5. Valtínov, vrt VA - 1 

6. Informace o průběhu pouti 2020 

7. Vánoční trhy 

8. Cyklotrasa Kunžak - Lomy 

9. Žádost o odkoupení p.č. 4410/7, p.č. 4441, p.č. 4857/5 a p.č.  4857/7 v k.ú. Kunžak 

10. Rozpočtová opatření vlastní 

11. Různé 

a) Poplatek z pobytu 

b) Výroční zpráva o činnosti školy SNW Kunžak ve školním roce 2019/20 

c) Studny Mosty 

d) Informace – chov dobytka čp. 183 v Kunžaku 

e) Informace – odpady 2020 

12. Diskuse 

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 

 

K bodu 2:  

Místostarosta navrhuje zahájit přípravné práce na Změně č.5  ÚP Kunžak. 

V souvislosti se zpracováním návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak, je třeba 

rozhodnout, zda se navrhovatelé změn budou finančně podílet na nákladech na zpracování 

změny č. 5 Územního plánu Kunžak. 
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) zákona    č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, pořízení 

změny č. 5 Územního plánu Kunžak. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak určuje pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 

územního plánu Kunžak místostarostu Petra Krále. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Král 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby se navrhovatelé změny č. 5 Územního plánu Kunžak 

finančně podíleli na nákladech na zpracování změny Územního plánu Kunžak dle pozdější 

specifikace návrhu ceny zpracované dodavatelem.  

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje termín pro podání návrhů změny č.5 Územního plánu 

Kunžak do 5.1.2021. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 3:  

Při přípravě rozpočtu obce Kunžak na příští rok je třeba vybrat akce, které budou realizovány. 

Zastupitelé obdrželi předem navrhovaný přehled akcí obce Kunžak na rok 2021.  

 

Předpokládaný zůstatek na běžných účtech k 31. 12. 2020  66 milionů Kč 

 

Předpokládané příjmy obce Kunžak v roce 2021   31 milionů Kč 

Předpokládané běžné provozní výdaje obce Kunžak v roce 2021 25 milionů Kč 

 

na akce zbývá z běžného roku 2021      6 milionů Kč  

 

(+ možnost zapojení části přebytku z minulých let maximálně do výše  66 milionů Kč) 

 

        

Předběžný návrh akcí v objemu 71 milionů Kč. Akce je třeba vybrat tak, aby nedošlo 

k vyčerpání všech finančních prostředků. 

Do říjnového jednání zastupitelstva bude tento návrh upraven tak, aby akce bylo možné 

zapracovat do připravovaného návrhu rozpočtu.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že předběžný návrh akcí obce Kunžak na rok 2021 

bude do říjnového jednání zastupitelstva upraven tak, aby mohlo dojít ke schválení zařazení 

akcí na rok 2021 do připravovaného návrhu rozpočtu.  

Výsledek hlasování:  
Pro: jednohlasně 
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K bodu 4: 

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 

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

 

V termínu byla doručena tato nabídka: 

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

 

Zastupitelstvo obce Kunžak zevrubně posoudilo došlou nabídku na akci „Prodej dřeva IV. 

čtvrtletí 2020“: 

 

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

   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 --- --- --- 100,- 

   1b 950,- 150,- 150,- 100,- 

   2a-4b 1 300,- 500,- 500,- 100,- 

   5+ 1 200,- 450,- 450,- 100,- 

   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,- 

   2a-4b 900,- 400,- --- 100,- 

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

     2,00 - 2,55 m       

   Smrk --- 

      Borovice --- 

      
4) OSB - délka 2,00 m  

       2,00 m 

      Smrk 170,- 

      Borovice 170,- 

      5) DTD - délka 2,00  m  

      2,00 m 

      Smrk 170,- 

      Borovice 170,- 
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Prodej dřeva IV. čtvrtletí 2020“ byla 

vybrána firma L-Wood s.r.o., Blažejov 61, 378 52, IČO: 044 96 698 za nabídnuté ceny, dle 

podané nabídky. 

 

   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 --- --- --- 100,- 

   1b 950,- 150,- 150,- 100,- 

   2a-4b 1 300,- 500,- 500,- 100,- 

   5+ 1 200,- 450,- 450,- 100,- 

   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,- 

   2a-4b 900,- 400,- --- 100,- 

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

     2,00 - 2,55 m       

   Smrk --- 

      Borovice --- 

      4) OSB - délka 2,00 m  

       2,00 m 

      Smrk 170,- 

      Borovice 170,- 

      
5) DTD - délka 2,00  m  

      2,00 m 

      Smrk 170,- 

      Borovice 170,- 

      Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 5: 

Dne 31.08.2020 zasedala komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci 

„Napojení vrtu VA – 1 na stávající rozvod pitné vody – projektová činnost“ ve složení – Ing. 

Winkler Karel, Ing. Štefl Jaroslav, Mgr. Dobeš Jan     

 

Osloveny byly tyto firmy: 

1. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  

2. VAKprojekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice  

3. ALCEDO – Ing. Martin Růžička CSc., Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec 

 

V termínu byla doručena tato nabídka: 

1. Ing. Martin Růžička CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice 
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Po termínu byla doručena tato nabídka: 

 1. VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 

 

Z veřejné zakázky se omluvila tato firma:  

1. EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  

 

Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlou 

nabídku na akci „Napojení vrtu VA – 1 na stávající rozvod pitné vody – projektová činnost“ a 

předkládá ji Zastupitelstvu obce Kunžak: 

1. Ing. Martin Růžička CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice 

 Nabídnutá cena 369 000,- Kč bez DPH 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby na akci „Napojení vrtu VA – 1 na stávající rozvod 

pitné vody – projektová činnost“ byl vybrán Ing. Martin Růžička CSc., Nádražní 459, 378 33 

Nová Bystřice, IČO: 72095989, za nabídnutou cenu 369 000,- bez DPH, dle podané cenové 

nabídky. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 6: 

Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu pouti 2020. Z pronájmu náměstí byl příjem        

45 000,- Kč. Příjmy ze stánkového prodeje činily 16 640,- Kč. Celkový příjem za pouť v roce 

2020  činí 61 640,-  Kč.  Vzhledem k bezproblémovému zajištění pouťových atrakcí ze strany 

Františka Rangla, IČ 13500554 Vestec čp.88, Praha- západ, bude  s ním uzavřena smlouva o 

pronájmu veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí na rok 2021 za stejných 

podmínek jako doposud, tj. za částku 45 000,-Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že celkový příjem za pouť v roce 2020              

činí  61 640,-  Kč.   

Bez hlasování 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že vzhledem k bezproblémovému zajištění 

pouťových atrakcí v roce 2020 starosta uzavře smlouvu o pronájmu veřejného prostranství 

k umístění pouťových atrakcí v termínu konání tradiční pouti na rok 2021 s Františkem 

Ranglem, IČ 13500554 Vestec čp.88, Praha- západ  za smluvní částku 45 000,- Kč. 

Bez hlasování 
 

K bodu 7: 

Dne 29. 11. 2020 budou uspořádány tradiční vánoční trhy na náměstí v Kunžaku.  

 

V loňském roce byla pořízena první socha do betléma – jezulátko v jesličkách. Pro letošní rok 

pořadatelé navrhují pořídit sochy Josefa a Marie. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s pořádáním vánočních trhů v neděli 29. 11. 2020 na  

náměstí v Kunžaku. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

 

 

 



6 

 

K bodu 8: 

Místostarosta předložil návrhy na vybudování cyklotrasy Kunžak - Lomy 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje místostarostu Petra Krále jednáním o budoucí výstavbě 

cyklotrasy Kunžak – Lomy. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Král 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí  s realizací cyklotrasy Kunžak – Lomy v pořadí návrhů 

prioritně ve variantě A) (podél státní silnice II/164 Jindřichův Hradec – Telč) v případě 

nemožnosti realizace, variantě B) (po účelové komunikaci p.č. 4795 v majetku obce). 
Výsledek hlasování: 

Pro: 7x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 3x Iboš, Mrkva, Zátopek 

 

K bodu 9: 

Kontrolní výbor na místě samém posoudil  možnost  prodeje p.č. 4410/7, p.č. 4441, p.č. 4857/5 

a p.č. 4857/7 v obci a  k.ú. Kunžak u rybníka Komorník a nedoporučuje tyto pozemky prodat. 

Je možné tyto pozemky pronajmout. 

  

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje záměr  prodeje p.č. 4410/7, p.č. 4441, p.č. 4857/5 a 

p.č. 4857/7 v obci a  k.ú. Kunžak u rybníka Komorník.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Winkler 

 

K bodu 10: 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 16/2020  

Jedná se o zvýšení výdajů (navýšení výdajů Žižkova ulice, opravy v obecních bytech, 

zasíťování parcel na Malém Podolí, sečení Suchdol) – zvýšení rozpočtu výdajů o 1 259 370,- , 

zvýšení rozpočtu financování o 1 259 370,- (bude kryto použitím části přebytku z minulých 

let). 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 16/2020. Rozpočtové 

opatření č. 16/2020 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 11 Různé: 

a) Na minulém zasedání zastupitelstva vznesl pan Iboš dotaz - “Kdo mi předá jmenný seznam  

         plátců poplatku z pobytu“.  

         Zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou na 23. zasedání zastupitelstvo obce stanovisko   

         odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy Ministerstva vnitra č. 13/2009, které se zabývá  

         poskytováním informací v oblasti správy místních poplatků.   

     b) Mgr. Dobeš seznámil zastupitelstvo s výroční zprávou o činnosti ZŠ SNW Kunžak ve  

         školním roce 2019/2020. 
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c) Starosta seznámil zastupitele s průběhem oprav studní v Mostech a možným dopadem  

     kůrovcové kalamity na budoucí zásobování pitnou vodou. 

d) Zastupitelé obdrželi předem v elektronické podobě stanovisko Městského úřadu Jindřichův  

     Hradec, odbor výstavby a územního plánování k prošetření nepovoleného oplocení na  

     pozemku parc. č. 20/4 sousedícím s místní komunikací na pozemku parc. č. 5/4 v k.ú. 

     Kunžak. 

e) Místostarosta seznámil zastupitele s výdaji za komunální odpad od ledna do  

    srpna letošního roku a s porovnáním s výdaji loňského roku.  

 

K bodu 12 Diskuse : 

        Zátopek -  kontaktovat autobusového dopravce United Buses ve věci zajištění zastávky   

        v Kunžaku na trase České Budějovice – Jindřichův Hradec – Humpolec/Telč – Třebíč - Brno 

 

 

 

Usnesení č. 23 

                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 09. 2020 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

S c h v a l u j e: 

 v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) zákona    č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, pořízení změny č. 5 Územního 

plánu Kunžak 

 aby na akci „Prodej dřeva IV. čtvrtletí 2020“ byla vybrána firma L-Wood s.r.o., 

Blažejov 61, 378 52, IČO: 044 96 698 za nabídnuté ceny, dle podané nabídky. 

  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 --- --- --- 100,- 

   1b 950,- 150,- 150,- 100,- 

   2a-4b 1 300,- 500,- 500,- 100,- 

   5+ 1 200,- 450,- 450,- 100,- 

   
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,- 

   2a-4b 900,- 400,- --- 100,- 

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

     2,00 - 2,55 m       

   Smrk --- 

      Borovice --- 

      4) OSB - délka 2,00 m  

       2,00 m 

      Smrk 170,- 

      Borovice 170,- 
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5) DTD - délka 2,00  m  

      2,00 m 

      Smrk 170,- 

      Borovice 170,- 

       aby na akci „Napojení vrtu VA – 1 na stávající rozvod pitné vody – projektová činnost“ 

byl vybrán Ing. Martin Růžička CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice,              

IČO: 72095989, za nabídnutou cenu 369 000,- bez DPH, dle podané cenové nabídky 

 rozpočtové opatření vlastní č. 16/2020. Rozpočtové opatření č. 16/2020 je nedílnou 

součástí zápisu 

 

 

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

 záměr  prodeje p.č. 4410/7, p.č. 4441, p.č. 4857/5 a p.č. 4857/7 v obci a  k.ú. Kunžak u 

rybníka Komorník 

   

 

U r č u j e:  

 pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Kunžak 

místostarostu Petra Krále 

 

 

 

     S t a n o v u j e: 

 termín pro podání návrhů změny č.5 Územního plánu Kunžak do 5.1.2021 

 

 

 

P o v ě ř u j e: 

 místostarostu Petra Krále jednáním o budoucí výstavbě cyklotrasy Kunžak – Lomy 

 

 

 

S o u h l a s í: 

 aby se navrhovatelé změny č. 5 Územního plánu Kunžak finančně podíleli na nákladech 

na zpracování změny Územního plánu Kunžak dle pozdější specifikace návrhu ceny 

zpracované dodavatelem 

 s pořádáním vánočních trhů v neděli 29. 11. 2020 na náměstí v Kunžaku 

 s realizací cyklotrasy Kunžak – Lomy v pořadí návrhů prioritně ve variantě A) (podél 

státní silnice II/164 Jindřichův Hradec – Telč) v případě nemožnosti realizace,     

variantě B) (po účelové komunikaci p.č. 4795 v majetku obce) 
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B e r e  n a  v ě d o m í: 

 že předběžný návrh akcí obce Kunžak na rok 2021 bude do říjnového jednání 

zastupitelstva upraven tak, aby mohlo dojít ke schválení zařazení akcí na rok 2021 do 

připravovaného návrhu rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze skončila ve 19.00 hodin   

Zapsala: Šteflová 

 

 

Ověřovatelé:  

 

 

 

 

 

    Ing. Jaroslav Štefl                                                                          Martin Waszniowski 

                          

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                

        Ověřeno dne:                                                                              Ověřeno dne: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Ing. Vladimír Šamal 

                                                                  starosta obce 

 

 

                                                                 Ověřeno dne: 

 


