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Zápis č. 30
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 29. 04. 2021 v 17.oo hodin
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Mgr. Dobeš Jan, Iboš Pavel, Král Petr, Mrkva Ondřej, Ing. Plucar Karel, Rozporka
Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Ing. Štefl Jaroslav, Waszniowski Martin, Ing. Winkler Karel,
Zátopek Vladimír
Přizván: zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu Mjr. Vítězslav Jůda.
Starosta v úvodu přivítal přítomnou veřejnost a poslance Ing. Jana Bartoška.
Ověřovatelé zápisu 29. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 25. března 2021 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
Třicáté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Informace
byla na úřední desce Obecního úřadu Kunžak zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 21. 04. 2021 do 29. 04. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Přítomných je 11 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Karel Winkler, Luboš Rozporka
Zapisovatelka: Eva Matoušková
Program:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
2. Střelnice Lomy v k.ú. Kunžak
3. Průtah silnice II/164 Kunžak
4. Změna ÚP č.5
5. Dětské hřiště - Kunžak Nerudova
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Linka bezpečí, z.s.
7. Žádost o pronájem části pozemku p.č.1281v k.ú. Mosty
8. Žádost o bezúplatný převod p.č. 4798 v k.ú.Kunžak do majetku Obce Kunžak
9. Automobil Renault Kangoo
10. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách
11. Rozpočtová opatření vlastní
12. Různé
a) Informace o průběhu stavebních prací v č.p. 394
b) Obecní rybníky – vysazení ryb
c) Cyklotrasa Kunžak – Lomy (PD)
13. Diskuse
Místostarosta navrhuje nově doplnit bod H 12 Stavěče kuželna, ostatní body posunout a doplnit
bod Různé d) Komunikace Sportovní ulice
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Program po změnách:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
2. Střelnice Lomy v k.ú. Kunžak
3. Průtah silnice II/164 Kunžak
4. Změna ÚP č.5
5. Dětské hřiště - Kunžak Nerudova
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Linka bezpečí, z.s.
7. Žádost o pronájem části pozemku p.č.1281v k.ú. Mosty
8. Žádost o bezúplatný převod p.č. 4798 v k.ú.Kunžak do majetku Obce Kunžak
9. Automobil Renault Kangoo
10. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách
11. Rozpočtová opatření vlastní
12. Stavěče kuželna
13. Různé
a) Informace o průběhu stavebních prací v č.p. 394
b) Obecní rybníky – vysazení ryb
c) Cyklotrasa Kunžak – Lomy (PD)
d) Komunikace Sportovní ulice
14. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 2:
K vystoupení bodu jednání č. 2 se u zapisovatelky přihlásila Mrg. Simona Palová.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje vystoupení zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného
praporu pana Mjr. Vítězslava Jůdy a zastupitelky obce Člunek Mgr. Simony Palové k bodu
jednání č.2
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
Obec Kunžak obdržela návrh Dohody o výcviku vojsk mimo území vojenského újezdu jejímž
předmětem je užívání části střelnice Kunžak, která leží v k.ú. Kunžak a jejíž plochy jsou
specifikovány v ÚP Obce Kunžak, za účelem umožnění výcviku vojsk Armády ČR. Na
březnovém jednání zastupitelstva byl tento bod projednáván za přítomnosti dvou zastupitelů
obce Člunek (Jana Beránka a Mgr. Simony Palové), senátora Ing. Jaroslava Chalupského,
poslance Ing. Jana Bartoška. Starosta obce Člunek pan Zdeněk Plachý a zastupitel JUDr.
Jaroslav Slanina, přestože byli pozváni, se bez omluvy zasedání nezúčastnili. Zastupitelstvo
rozhodlo o odložení jednání na dnešní zasedání s tím, že pověřilo starostu jednáním s Armádou
ČR o podmínkách povolení k provozu střelnice v Lomech. Výsledkem jednání je dopis
podplukovníka Jakuba Kábeleho ze dne 13.04.2021, který byl zastupitelům rozeslán
elektronicky dne 14.04.2021. Na dnešní jednání Zastupitelstva obce Kunžak byl pan Plachý
opětovně pozván. Dne 28. dubna proběhla pracovní schůzka zastupitelů, které se zúčastnil i
starosta obce Člunek a z dnešního jednání se omluvil. Ke střelnici v Lomech uvedl následující:
„Celé Zastupitelstvo obce Člunek na 4. zasedání dne 14. 05. 2019 rozhodlo usnesením č. 4, kde
bylo Ministerstvo obrany ČR vyzváno, aby provozování střelnice v k.ú. Lomy ukončilo nebo
po dohodě výrazně omezilo. Z odpovědi Generálního štábu Armády ČR vyplývá, že armáda
bude provozovat vojenskou střelnici ve stejném rozsahu jako doposud a navíc chce uzavřít
rozsáhlý prostor nacházející se uvnitř Přírodního parku Čeká Kanada a nadále omezovat
vlastníky nemovitostí a ostatní občany.
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Na 7. zasedání Zastupitelstvo obce Člunek ze dne 20.11. 2019 opět 7 hlasy (1x se zdržel, 1x
omluven) rozhodlo o ukončení provozování vojenské střelnice v Lomech.
Tímto považuje Zastupitelstvo obce Člunek danou věc za vyřízenou.“
S ohledem na výše uvedené přizval starosta Ing. Šamal na dnešní jednání zástupce velitele 44.
lehkého motorizovaného praporu pana Mjr. Vítězslava Jůdu.
Mjr.Vítězslav Jůda – zrekapituloval proces jednání armády s obcí Člunek od března 2018 do
současnosti. Návrhy armády na úpravu a snížení četnosti střeleb až o 35% byly označeny obcí
Člunek za nicotné. Na základě rozhodnutí soudu byl v lednu 2021 pozemek střelnice vyklizen a
předán obci Člunek. Armáda ČR na základě podpory od části občanů obce Člunek se snažila
vyvolat nové jednání s obcí Člunek o podmínkách provozu a zachování střelnice v Lomech.
Ing. Jan Bartošek – reagoval na dopis (e-mail) starosty obce Člunku. Byly podány návrhy na
mimosoudní vyrovnání s obcí Člunek i na zpětnou kompenzaci. Konkrétní částku není možné
zveřejnit. Ministerstvo Obrany je stále ochotno s obcí Člunek jednat.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavření Dohody o výcviku vojsk mimo území
vojenského újezdu jejímž předmětem je užívání části střelnice Kunžak, která leží v k.ú. Kunžak
a jejíž plochy jsou specifikovány v ÚP Obce Kunžak, za účelem umožnění výcviku vojsk
Armády ČR s ČR – Ministerstvem obrany.
Výsledek hlasování:
Pro: 8x
Proti: 0 x
Zdržel se: 3x Iboš, Plucar, Štefl
K bodu 3:
Obec Kunžak jako budoucí částečný investor stavby „Silnice II/164 Kunžak“ obdržela návrh na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí, tj. umístění
vodovodu včetně jeho přípojek, jednotné a dešťové kanalizace včetně přípojek, veřejného
osvětlení včetně stožárů VO a místního rozhlasu a právo přístupu za účelem jejich oprav a
údržby na pozemcích
p. č. 4797/1 ost.pl.-silnice II/164 o výměře 16741 m2, p.č. 4797/2
ost.pl.-silnice II/164 o výměře 3030 m2,p.č. 4789/16 ost.pl.-silnice II/151 o výměře 3230 m2 a
p.č. 137/6 ost.pl.-silnice II/151 o výměře 2063 m2 v obci a k.ú. Kunžak zapsaných na listu
vlastnictví č. 315 ve vlastnictví Jihočeského kraje. Průběh služebnosti bude zobrazen
v geometrickém plánu, který opatří budoucí oprávněná Obec Kunžak po dokončení stavby.
Právo služebnosti jako věcné právo, bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou.
Navrhuje se uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Jihočeským krajem, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10,České Budějovice, IČ
70971641, DIČ CZ 70971641.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ
70890650 prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace,
Nemanická 2133/10,České Budějovice, IČ 70971641, DIČ CZ 70971641, které spočívá v
právu umístění vodovodu včetně jeho přípojek, jednotné a dešťové kanalizace včetně přípojek,
veřejného osvětlení včetně stožárů VO a místního rozhlasu a právu přístupu za účelem jejich
oprav a údržby na pozemcích p. č. 4797/1 ost.pl.-silnice II/164 o výměře 16741 m2, p.č.
4797/2 ost.pl.-silnice II/164 o výměře 3030 m2,p.č. 4789/16 ost.pl.silnice- II/151 o výměře
3230 m2 a p.č. 137/6 ost.pl.silnice -II/151 o výměře 2063 m2 v obci a k.ú. Kunžak zapsaných
na listu vlastnictví č. 315 ve vlastnictví Jihočeského kraje. Průběh služebnosti bude zobrazen
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v geometrickém plánu, který opatří budoucí oprávněná Obec Kunžak po dokončení stavby.
Právo služebnosti jako věcné právo, bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
Obec Kunžak jako budoucí částečný investor stavby „Silnice II/164 Kunžak“ obdržela návrh na
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Silnice II/164 Kunžak“ na pozemcích
p. č.
4797/1 ost.pl.-silnice o výměře 16741 m2, p.č. 4797/2 ost.pl.-silnice o výměře 3030 m2 a p.č.
4789/16 ost.pl.silnice o výměře 3230 m2 v obci a k.ú. Kunžak zapsaných na listu vlastnictví
č. 315 ve vlastnictví Jihočeského kraje s tím, že Obec Kunžak na své náklady zajistí po
dokončení stavby zaměření skutečného stavu stavby a případně následnou aktualizaci výše
uvedeného geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na základě
kterého bude následně provedeno majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků.
Navrhuje se uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Silnice II/164 Kunžak“ na pozemcích
p. č. 4797/1 ost.pl.-silnice o výměře 16741 m2, p.č. 4797/2 ost.pl.-silnice o výměře 3030 m2 a
p.č. 4789/16 ost.pl.silnice o výměře 3230 m2 v obci a k.ú. Kunžak zapsaných na listu
vlastnictví č. 315 ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
příspěvková organizace, Nemanická 2133/10,České Budějovice, IČ 70971641,DIČ CZ
70971641 s tím, že Obec Kunžak na své náklady zajistí po dokončení stavby zaměření
skutečného stavu stavby a případně následnou aktualizaci výše uvedeného geometrického plánu
pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na základě kterého bude následně provedeno
majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o právu provést
stavbu „Silnice II/164 Kunžak“ na pozemcích p. č. 4797/1 ost.pl.-silnice o výměře 16741
m2, p.č. 4797/2 ost.pl.-silnice o výměře 3030 m2 a p.č. 4789/16 ost.pl.silnice o výměře 3230
m2 v obci a k.ú. Kunžak zapsaných na listu vlastnictví č. 315 ve vlastnictví Jihočeského kraje,
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10,České Budějovice, IČ
70971641,DIČ CZ 70971641 s tím, že Obec Kunžak na své náklady zajistí po dokončení
stavby zaměření skutečného stavu stavby a případně následnou aktualizaci výše uvedeného
geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na základě kterého bude
následně provedeno majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 4:
Místostarosta informoval o podaných žádostech do plánované změny Územního plánu č.5 obce
Kunžak. Do 29. 4. 2021 byly doručeny tyto návrhy:
- návrh č.1 žadatel Trepka Pavel , č.p. 3038/1 k.ú.Kunžak
- návrh č.2 žadatelka Ing. Markéta Plucarová č.p. 2863/2,2864/2,2885/2 k.ú.Kunžak
- návrh č.3 žadatel JPK Agro č.p.2937/1,2937/4,180/2,176/2,171,170,3014/1 k.ú.Kunžak
- návrh č.4 žadatel Ing. Karel Plucar č.p.2226, 2349, 2225, 2348, 2351, 1424, 7/2
k.ú.Valtínov
- návrh č.5 žadatel Ing. Karel Plucar č.p. 766/22,766/16 k.ú.Valtínov
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje souhlas s – návrhy:
- návrh č.1 žadatel Trepka Pavel , č.p. 3038/1 k.ú.Kunžak
- návrh č.2 žadatelka Ing. Markéta Plucarová č.p. 2863/2,2864/2,2885/2 k.ú.Kunžak
- návrh č.3 žadatel JPK Agro č.p.2937/1,2937/4,180/2,176/2,171,170,3014/1 k.ú.Kunžak
- návrh č.4 žadatel Ing. Karel Plucar č.p.2226, 2349, 2225, 2348, 2351, 1424, 7/2
k.ú.Valtínov
- návrh č.5 žadatel Ing. Karel Plucar č.p. 766/22,766/16 k.ú.Valtínov
a s předáním na Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, k
vydání stanoviska doporučení k návrhům na pořízení změny č.5 územního plánu obce Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: 9x
Proti: 0 x
Zdržel se: 2x Mrkva, Plucar
K bodu 5:
Nebyl projednáván.
K bodu 6:
Linka bezpečí, z.s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 7 500,- Kč v roce 2021 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 2021 na provozní náklady Linky bezpečí, celostátní krizové linky pro děti a
mladé lidi.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 7:
Obec Kunžak obdržela dne 15. 04. 2021 žádost o pronájem části parcely o výměře cca 48m 2
p.č. 1281/1 o celkové výměře 972 m2 v k.ú. Mosty, Kunžak, část Terezín.
V roce 2016 doporučil kontrolní výbor část výše uvedeného pozemku pronajmout. Od 01. 01.
2017 byl nájemní smlouvou pozemek pronajímán. Na konci roku 2020 byl nájemní vztah
ukončen (úmrtí).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku o
výměře 48 m2 na p.č. 1281/1 v Terezíně, k.ú. Mosty dle přiloženého zákresu v mapě za účelem
užívání jako plochu k parkování, na dobu neurčitou od 01. 06. 2021. Minimální cena za m2 a
rok 1,-- Kč.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 24. 05. 2021 do
16.00 hod. písemnou formou.
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 – pronájem části pozemku č. 1281/1, Terezín“
 adresou: Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak
Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 8:
Obec Kunžak by pro realizaci budoucí cyklotrasy Lomy-Kunžak a pro přístup k vodním
zdrojům potřebovala získat p.č. 4798 ostat.plocha ost.komunikace o výměře 9351 m2 v obci a
k.ú.Kunžak, ve vlastnictví České republiky, kde má právo hospodařit s majetkem státu Státní
pozemkový úřad.
Navrhuje se požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod p.č. 4798 ostat.plocha
ost.komunikace o výměře 9351 m2 v obci a k.ú.Kunžak do majetku Obce Kunžak k realizaci
budoucí cyklotrasy Lomy-Kunžak a pro přístup k obecním vodním zdrojům v této lokalitě.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak požádala Státní pozemkový úřad
,Husinecká 1024/11a,Praha 3 Žižkov, o bezúplatný převod parcely p.č. 4798 ostat. plocha ost.
komunikace o výměře 9351 m2 v obci a k.ú. Kunžak dosud zapsané na LV 10002 ve vlastnictví
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu- Státní pozemkový úřad, do majetku Obce
Kunžak k realizaci budoucí cyklotrasy Lomy-Kunžak a pro přístup k obecním vodním zdrojům
v této lokalitě.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 9:
Obec Kunžak vlastní osobní automobil Renault Kangoo, rok výroby 2007 invent.číslo RC 229.
Vzhledem k tomu, že Obec pořizuje nové služební auto, navrhuje se rozhodnout o dalším
využití osobního automobilu Renault Kangoo, rok výroby 2007 invent. číslo RC 229 s ohledem
na jeho opotřebení a technický stav. Protože je vozidlo evidováno v zůstatkové ceně po
leasingu 1190,-Kč, je nezbytné rozhodnout o dalším postupu
a) nechat stanovit reálnou cenu vozidla prodejcem osobních vozidel pro prodej
b) vozidlo předat k likvidaci a odhlásit z evidence motorových vozidel
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu obce Kunžak, aby zajistil u prodejce osobních
vozidel písemné vyjádření k reálné ceně vozidla Renault Kangoo, rok výroby 2007 invent. číslo
RC 229 s ohledem na jeho opotřebení a technický stav pro uvažovaný prodej.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 10:
Ředitelka MŠ Kunžak navrhuje uzavřít mateřskou školu v měsíci srpnu od 16. 8. 2021 do 31.
08. 2021, z důvodu čerpání dovolené pedagogických a provozních pracovníků. Od 01. 07.
2021 do 16. 08. 2021 bude v provozu jedna třída mateřské školy. Provoz bude zajištěn dle
aktuálních pokynů a doporučení z MŠMT.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby v měsíci srpnu od 16. 8. 2021 do 31. 08. 2021 byla
mateřská škola Kunžak uzavřena. Od 01. 07. 2021 do 16. 08. 2021 bude v provozu jedna třída
mateřské školy. Provoz bude zajištěn dle aktuálních pokynů a doporučení z MŠMT.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 11:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 7/2021.
Jedná se o zvýšení výdajů (navýšení výdajů na opravy v budově knihovny a na opravy oken
v domě s pečovatelskou službou) – zvýšení rozpočtu výdajů o 108 080,- Kč,
zvýšení rozpočtu financování o 108 080,- Kč (bude kryto použitím části přebytku z minulých
let).
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 7/2021. Rozpočtové
opatření č. 7/2021 je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 12:
Nebyl projednáván.
K bodu 13 Různé:
Místostarosta informoval o
a) průběhu stavebních prací v č.p. 394
b) vysazení cca 150 ks násady amura bílého o celkové váze 12 kg, které proběhlo 13.4.2021.
c) předání podkladů ke zpracování společnosti WAY project s.r.o. ke zpracování studie a
cenové nabídky na dokumentaci akce „Cyklotrasa Kunžak –Lomy“
d) zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace - Sportovní
ulice
K bodu 14 Diskuse:
Winkler – upozornil na nutnost opravy cesty za ČOV v letošním roce

Usnesení č. 30
Zastupitelstva obce Kunžak dne 29. 04. 2021
Zastupitelstvo obce Kunžak

S c h v a l u j e:
 schvaluje vystoupení zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu pana
Mjr. Vítězslava Jůdy a zastupitelky obce Člunek Mgr. Simony Palové k bodu
jednání č.2
 uzavření Dohody o výcviku vojsk mimo území vojenského újezdu jejímž předmětem je
užívání části střelnice Kunžak, která leží v k.ú. Kunžak a jejíž plochy jsou
specifikovány v ÚP Obce Kunžak, za účelem umožnění výcviku vojsk Armády ČR
s ČR – Ministerstvem obrany
 aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace,
Nemanická 2133/10,České Budějovice, IČ 70971641, DIČ CZ 70971641, které spočívá
v právu umístění vodovodu včetně jeho přípojek, jednotné a dešťové kanalizace včetně
přípojek, veřejného osvětlení včetně stožárů VO a místního rozhlasu a právu přístupu za
účelem jejich oprav a údržby na pozemcích
p. č. 4797/1 ost.pl.-silnice II/164 o
výměře 16741 m2, p.č. 4797/2 ost.pl.-silnice II/164 o výměře 3030 m2,p.č. 4789/16
ost.pl.silnice- II/151 o výměře 3230 m2 a p.č. 137/6 ost.pl.silnice -II/151 o výměře
2063 m2 v obci a k.ú. Kunžak zapsaných na listu vlastnictví č. 315 ve vlastnictví
Jihočeského kraje. Průběh služebnosti bude zobrazen v geometrickém plánu, který
opatří budoucí oprávněná Obec Kunžak po dokončení stavby. Právo služebnosti jako
věcné právo, bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou
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aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o právu provést stavbu „Silnice II/164 Kunžak“ na
pozemcích p. č. 4797/1 ost.pl.-silnice o výměře 16741 m2, p.č. 4797/2 ost.pl.-silnice o
výměře 3030 m2 a p.č. 4789/16 ost.pl.silnice o výměře 3230 m2 v obci a k.ú. Kunžak
zapsaných na listu vlastnictví č. 315 ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10,České
Budějovice, IČ 70971641,DIČ CZ 70971641 s tím,že Obec Kunžak na své náklady
zajistí po dokončení stavby zaměření skutečného stavu stavby a případně následnou
aktualizaci výše uvedeného geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale
dotčených stavbou, na základě kterého bude následně provedeno majetkoprávní
vypořádání předmětných pozemků
souhlas s – návrhy:
- návrh č.1 žadatel Trepka Pavel , č.p. 3038/1, k.ú.Kunžak
- návrh č.2 žadatelka Ing. Markéta Plucarová č.p. 2863/2,2864/2,2885/2 k.ú.Kunžak
- návrh č.3 žadatel JPK Agro č.p.2937/1, 2937/4, 180/2, 176/2, 171, 170, 3014/1,
k.ú.Kunžak
- návrh č.4 žadatel Ing. Karel Plucar č.p.2226, 2349, 2225, 2348, 2351, 1424, 7/2,
k.ú.Valtínov
- návrh č.5 žadatel Ing. Karel Plucar č.p. 766/22,766/16, k.ú.Valtínov
s předáním na Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování,
k vydání stanoviska doporučení k návrhům na pořízení změny č.5 územního plánu obce
Kunžak
individuální dotaci Lince bezpečí, z.s., ve výši 3 000,- Kč v roce 2021 na provozní
náklady Linky bezpečí, celostátní krizové linky pro děti a mladé lidi
zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku o výměře 48 m2 na p.č. 1281/1
v Terezíně, k.ú. Mosty dle přiloženého zákresu v mapě za účelem užívání jako plochu
k parkování, na dobu neurčitou od 01. 06. 2021. Minimální cena za m2 a rok 1,-- Kč.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky nejpozději do 24. 05.
2021 do 16.00 hod. písemnou formou.
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 – pronájem části pozemku č. 1281/1, Terezín“
 adresou: Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak
Obec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek
aby Obec Kunžak požádala Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3
Žižkov, o bezúplatný převod parcely p.č. 4798 ostat. plocha ost. komunikace o výměře
9351 m2 v obci a k.ú. Kunžak dosud zapsané na LV 10002 ve vlastnictví České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu- Státní pozemkový úřad, do majetku Obce
Kunžak k realizaci budoucí cyklotrasy Lomy-Kunžak a pro přístup k obecním vodním
zdrojům v této lokalitě
rozpočtové opatření vlastní č. 7/2021. Rozpočtové opatření č. 7/2021 je nedílnou
součástí zápisu
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P o v ě ř u j e:
 starostu obce Kunžak, aby zajistil u prodejce osobních vozidel písemné vyjádření k
reálné ceně vozidla Renault Kangoo, rok výroby 2007 invent. číslo RC 229 s ohledem
na jeho opotřebení a technický stav pro uvažovaný prodej
S o u h l a s í:
 aby v měsíci srpnu od 16. 8. 2021 do 31. 08. 2021 byla mateřská škola Kunžak
uzavřena. Od 01. 07. 2021 do 16. 08. 2021 bude v provozu jedna třída mateřské školy.
Provoz bude zajištěn dle aktuálních pokynů a doporučení z MŠMT.
Schůze skončila ve 20.00 hodin
Zapsala: Matoušková

Ověřovatelé:

Ing. Karel Winkler

Luboš Rozporka

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

