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Zápis č. 31
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 05. 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
Přizvána: Jana Danielová
Ověřovatelé zápisu 30. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 29. dubna 2021 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
Jednatřicáté 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 19. 05. 2021 do 27. 05. 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: Petr Král, Ondřej Mrkva
Zapisovatelka: Eva Matoušková

Program:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
2. MŠ – kontrola BOZP
3. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2020
4. Účetní závěrka obce Kunžak za rok 2020
5. Průtah silnice II/164 Kunžak
6. Automobil Renault Kangoo
7. Žádost o pronájem části pozemku p.č.1281v k.ú. Mosty
8. Žádost o pronájem části pozemku p.č.33/16 v k.ú. Valtínov
9. Žádost o odkoupení p.č. 4410/7 v k.ú.Kunžak
10. Žádost o odkoupení části p.č. 157/1 v k.ú.Kunžak u čp. 416
11. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
12. Dětské hřiště - Kunžak Nerudova
13. Stavební úpravy v kuželně TJ Kunžak
14. Vstupné na letní koncert v kostele
15. Pouť 2021
16. Rozpočtová opatření vlastní
17. Různé
a) Kunžacký Zpravodaj
18. Diskuse
Starosta navrhuje nově doplnit bod H 17 Obnova Kešnerova rybníka a ostatní body posunout.
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Program po změnách:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
2. MŠ – kontrola BOZP
3. Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2020
4. Účetní závěrka obce Kunžak za rok 2020
5. Průtah silnice II/164 Kunžak
6. Automobil Renault Kangoo
7. Žádost o pronájem části pozemku p.č.1281v k.ú. Mosty
8. Žádost o pronájem části pozemku p.č.33/16 v k.ú. Valtínov
9. Žádost o odkoupení p.č. 4410/7 v k.ú.Kunžak
10. Žádost o odkoupení části p.č. 157/1 v k.ú.Kunžak u čp. 416
11. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
12. Dětské hřiště - Kunžak Nerudova
13. Stavební úpravy v kuželně TJ Kunžak
14. Vstupné na letní koncert v kostele
15. Pouť 2021
16. Rozpočtová opatření vlastní
17. Obnova Kešnerova rybníka
18. Různé
a) Kunžacký Zpravodaj
19. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitele s dopisem ředitelky MŠ Kunžak ve kterém oznamuje výsledek
květnové kontroly BOZP v MŠ Kunžak. Na základě zjištěných závad žádá ředitelka MŠ o
spolupráci a zanesení nutných oprav do rozpočtu na rok 2022.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu zajištěním podkladů nutných k odstranění
zjištěných závad při květnové kontrole BOZP v MŠ Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 3:
Zastupitelé obdrželi předem k prostudování návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2020
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 v elektronické podobě.
Návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 byl na úřední desce obce a internetových stránkách zveřejněn dne 07.
05. 2021, 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
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- 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 22. 09.
– 23. 09. 2020 na úřadu územního celku a jako konečné v podmínkách mimořádných opatření,
vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného
postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání hospodaření obce Kunžak za rok 2020 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 14. 07. 2020 Krajským úřadem
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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
0,69 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
2,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,00 %
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: 21 593 111,13 Kč
Návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 byl
projednán Finančním výborem dne 26. 05. 2020. Finanční výbor navrhuje Zastupitelstvu obce
Kunžak uzavřít projednání Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
Kunžak, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo projednalo návrh Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2020 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2020, a
to bez výhrad.
Textová část Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 4:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi předem k prostudování výkazy schvalované
účetní závěrky obce Kunžak k 31. 12. 2020 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní
závěrky, dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a Inventarizační
zprávu, vše v elektronické podobě.
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(výpis dat z výkazů účetní závěrky)
Rozvaha v Kč
Brutto
Korekce *)
Netto
Aktiva celkem
322 559 478,59
76 847 291,13
245 712 187,46
Pasiva celkem
245 712 187,46
*) Korekce – odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky k pohledávkám
Výkaz zisku a ztráty v Kč
Náklady celkem
22 879 358,15
Výnosy celkem
37 387 234,12
Výsledek hospodaření běžného účetního období zisk 14 507 875,97 Kč
Příloha účetní závěrky
V příloze jsou vysvětleny a doplněny informace obsažené v Rozvaze a Výkaze 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 2020 ke dni 31. 12. 2020 inventarizaci majetku Obce
Kunžak. V závěru zprávy Ústřední inventarizační komise konstatovala, že inventarizace Obce
Kunžak ke dni 31. 12. 2020 byla provedena, proběhla bez závad, inventarizační rozdíly nebyly
zjištěny.
Podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak za rok 2020 byly projednány na jednání
Finančního výboru dne 26. 05. 2020. Finanční výbor navrhuje Zastupitelstvu obce Kunžak
schválit účetní závěrku obce Kunžak za rok 2020 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období – zisk ve výši 14 507 875,97 Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo podklady pro schvalování účetní závěrky obce Kunžak
za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje účetní závěrku obce Kunžak za rok 2020 s výsledkem
hospodaření běžného účetního období – zisk ve výši 14 507 875,97 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 5:
Dne 23.04.2021 proběhla komise společného výběrového řízení se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje na akci „Průtah silnice II/164 Kunžak“ ve složení Mgr. Bc. Antonín Krák, Ing.
Josef Tolkner, Bc. Pavla Pulcová, Ivana Schwarzová, Jindřich Nováček, Ing. Vladimír Šamal.
Do výběrového řízení se přihlásila jediná firma:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice, IČ: 480 35 599
Nabídnutá cena 13 634 757,43 Kč bez DPH
Komise předkládá nejvýhodnější nabídku a doporučuje ji ke schválení Zastupitelstvu obce
Kunžak.
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice, IČ: 480 35 599
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje na akci „Průtah silnice II/164 Kunžak“
výběr firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice,
IČ: 480 35 599 za nabídnutou cenu 13 634 757,43 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 8x
Proti: 1x Iboš
Zdržel se: 2x Plucar, Mrkva
K bodu 6:
Obec Kunžak vlastní osobní automobil Renault Kangoo, rok výroby 2007 invent.číslo RC 229.
Starosta obce Kunžak 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,
technický stav a nutnou opravu zadní nápravy za cca 15 000,-Kč činí výkupní cena 10 000,-Kč.
Navrhuje se rozhodnout zda zveřejnit záměr prodeje vozidla Renault Kangoo, rok výroby 2007
invent.číslo RC 229 s ohledem na jeho opotřebení a technický stav nebo vozidlo předat
k likvidaci a odhlásit z evidence motorových vozidel.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje vozidla
Renault Kangoo, rok výroby 2007,počet najetých km 221937, invent.číslo RC 229 s ohledem na
jeho opotřebení a technický stav za těchto podmínek:
1. Nejnižší nabídková cena je 10 000,-Kč .Kupující uhradí kromě kupní ceny i náklady spojené
s přepisem vozidla.
2. Přednost má nejvyšší podaná cenová nabídka.V případě stejné cenové nabídky má přednost
dříve podaná nabídka.
3. Nabídky budou podány osobně nebo poštou na adresu Obec Kunžak, náměstí Komenského
čp. 74, 378 62 Kunžak.
4. Obálka s cenovou nabídkou bude uzavřená a opatřena přelepkou, přes ní bude otisk razítka
(pokud ho podavatel vlastní) a přes přelepku bude podpis podavatele.
Obálka bude opatřena
-poštovní adresou podavatele
-nápisem “NEOTVÍRAT- Renault Kangoo“
-adresou Obec Kunžak, náměstí Komenského čp. 74, 378 62 Kunžak.
5. Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého
pobytu, adresu pro doručování, telefonní číslo a podpis u fyzické osoby nebo přesný název
právnické osoby, IČ, adresu právnické osoby, telefonní číslo a podpis, eventuálně otisk razítka.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 7:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu části obecního pozemku o výměře cca
48m2 p.č. 1281/1 o celkové výměře 972 m2 v k.ú. Mosty, Kunžak, část Terezín. Během
zveřejnění záměru pronájmu byla doručena jedna nabídka. Došlá nabídka se předkládá
Zastupitelstvu obce Kunžak k posouzení a rozhodnutí.
Doručená nabídka:
1. Tomáš Chvátal, Tusarova 1269/15, 170 00 Praha 7. ov 45, 378 53 Strmilov
nabídnutá cena 1,- Kč /m2/rok
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu na pronájem
části obecního pozemku o výměře 48m2 p.č. 1281/1 o celkové výměře 972 m2 v k.ú. Mosty,
Kunžak, část Terezín s Tomášem Chvátalem, Tusarova 1269/15, 170 00 Praha 7 na pronájem
části dle zákresu (viz.příloha) na dobu neurčitou od 01. 06. 2021 za nabídnutou cenu
1,- Kč /m2/rok
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 8:
Obec Kunžak obdržela dne 10. 05. 2021 žádost o pronájem části parcely p.č. 33/16 v k.ú.
Valtínov za účelem pastvy pro koně.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku
p.č. 33/16 v k.ú. Valtínov dle přiloženého zákresu v mapě za účelem užívání jako pastvu pro
koně.
Výsledek hlasování:
Pro: 9x
Proti: 0x
Zdržel se: 2x Iboš, Rozporka
K bodu 9:
Obec Kunžak obdržela žádost o prodej pozemku p.č. 4410/7 o výměře 439 m2 v obci a
k.ú.Kunžak,u rybníka Komorník k rekreačním účelům. Zastupitelstvo obce Kunžak v roce 2020
projednávala v orgánech obce žádost, která obsahovala mimo jiné i tento pozemek a
Zastupitelstvo obce Kunžak dne 17.09.2020 na 23. zasedání záměr prodeje neschválilo.
Navrhuje se, aby kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost prodeje pozemku p.č.
4410/7 o výměře 439 m2 v obci a k.ú.Kunžak,u rybníka Komorník k rekreačním účelům nebo
neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 4410/7 o výměře 439 m2 v obci a k.ú.Kunžak, u rybníka
Komorník.
Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4410/7 o výměře 439 m2
v obci a k.ú. Kunžak,u rybníka Komorník.
Výsledek hlasování:
Pro:8x
Proti: 0x
Zdržel se: 3x Plucar, Winkler, Rozporka
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K bodu 10:
K vystoupení bodu jednání č. 10 se u zapisovatelky přihlásil pan Karel Brosch.
Obec Kunžak obdržela žádost o prodej části pozemku p.č. 157/1 o výměře cca 209 m2 v obci a
k.ú.Kunžak,u domu čp. 416. Obec již roce 2015 projednávala žádost o odkoupení části p.č. 157/1
v obci a k.ú.Kunžak a Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 9. zasedání dne 25.06.2015 záměr
prodeje neschválilo. Navrhuje se, aby kontrolní výbor na místě samém posoudil možnost
prodeje části pozemku p.č. 157/1 o výměře cca 209 m2 v obci a k.ú.Kunžak,u domu čp. 416
nebo neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 157/1 o výměře cca 209 m2 v obci a
k.ú.Kunžak,u domu čp. 416.
pan Brosch – upřesnil o jakou část pozemku se jedná včetně vedení infrastruktury v dotčeném
pozemku.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost
prodeje části pozemku p.č. 157/1 o výměře cca 209 m2 m2 v obci a k.ú.Kunžak,u domu čp. 416.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 11:
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši
10 186,83 Kč v roce 2021 na opravu multifunkčního hřiště na požární stanici Jindřichův
Hradec.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí individuální dotace Hasičskému záchrannému
sboru Jihočeského kraje, ve výši 10 186,83 Kč v roce 2021 na opravu multifunkčního hřiště na
požární stanici Jindřichův Hradec.
Výsledek hlasování:
Pro: 9x
Proti: 1x Štefl
Zdržel se: 1x Rozporka
K bodu 12:
Místostarosta předložil návrh na doplnění 3 herních prvků včetně dopadových ploch a montáže
na doplnění dětského hřiště Nerudova.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zakoupení 3 herních prvků včetně dopadových ploch na
dětské hřiště Nerudova za cenu max. do 150 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 13:
K vystoupení bodu jednání č. 13 se u zapisovatelky přihlásil Pavel Jirků
V souladu se směrnicí obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Stavěče kuželna TJ Kunžak“ firmy:
1. JaR Digital group s.r.o., Za Humny 3309/18c, 697 01 Kyjov, IČ: 277 36 628
2. JAKA společnost s ručením omezeným, U krčské vodárny 337/23, Krč, 140 00 Praha 4,
IČ: 416 90 753
3. Ing. Petr Komrs , Žižkova 1947/34 , 586 01 Jihlava, IČ: 185 22 521
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Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavěče kuželna TJ Kunžak“
navrhuje starosta komisi ve složení:
Hrůza Radek
Burian Radek
Jirků Pavel
Mrkva Ondřej
Waszniowski Martin

Náhradníci:
Ing. Vladimír Šamal
Petr Král

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na
akci „Stavěče kuželna TJ Kunžak“.
1. JaR Digital group s.r.o., Za Humny 3309/18c, 697 01 Kyjov, IČ: 27736628
2. JAKA společnost s ručením omezeným, U krčské vodárny 337/23, Krč, 140 00 Praha 4,
IČ:41690753
3. Ing. Petr Komrs , Žižkova 1947/34 , 586 01 Jihlava, IČ: 18522521
a jmenuje na akci „Stavěče kuželna TJ Kunžak“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek v tomto složení:
Hrůza Radek
Burian Radek
Jirků Pavel
Mrkva Ondřej
Waszniowski Martin
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně

Náhradníci:
Ing. Vladimír Šamal
Petr Král

V návaznosti na to požádala TJ Kunžak z.s. o povolení stavebních úprav v kuželně. Jedná se
úpravu podlahy pod stavěče, vybourání betonových drah cca 8 cm a rozebrání dřevěné
konstrukce rozběžiště. Stavební úpravy budou provedeny z vlastních prostředků TJ Kunžak z.s.
Pan Pavel Jirků – upozornil na specifické předpisy a stav drah, které nebudou časem splňovat
normy
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje povolení stavebních úprav v kuželně TJ Kunžak dle
podané žádosti ze dne 14. 05. 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 14:
Obec Kunžak připravuje, pokud to epidemiologická opatření umožní, letní koncert v kostele sv.
Bartoloměje na sobotu 24.07.2021.
Navrhuje se stanovit cenu vstupného 100,-Kč na letní koncert v kostele sv. Bartoloměje v sobotu
24.07.2021 s tím, že vybrané vstupné bude použito na zaplacení pronájmu kostela.
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje cenu vstupného 100,-Kč na letní koncert v kostele sv.
Bartoloměje v sobotu 24.07.2021 s tím, že vybrané vstupné bude použito na zaplacení pronájmu
kostela.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
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K bodu 15:
Vzhledem k rekonstrukci ulice Hradecká a Žižkova je nutné rozhodnout o umístění prodejních
stánků při konání tradiční pouti ve dnech 28.08.2021 a 29.08.2021. Místní komunikace na
náměstí musí zůstat průjezdné, kvůli tomu, že nebude možné přemístit zastávku do ulice
Hradecká jako každý rok.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje umístění stánků do ulice Ke Kostelu, kolem kostela a před
knihovnu při pouti v Kunžaku.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 16:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 9/2021.
Jedná se o zvýšení výdajů (vyúčtování služeb k nájmu nebytové – vratky přeplatků, zařízení pro
zálohování dat PC obecní úřad) – zvýšení rozpočtu výdajů o 46 855,- Kč,
zvýšení rozpočtu financování o 46 855,- Kč (bude kryto použitím části přebytku z minulých let).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 9/2021. Rozpočtové
opatření č. 9/2021 je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: jednohlasně
K bodu 17:
V průběhu stavby Kešnerova rybníka bylo zjištěno, že materiál odtěžený z prostoru zátopy
rybníka není použitelný pro stavbu hráze. Na základě provedených sond a posouzení stavebním
geologem zpracoval projektant stavby technické řešení a zhotovitel provedl nacenění těchto prací
obsažených ve změnových listech ZL 1, ZL 2 a ZL 3.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
„Obnova Kešnerova rybníka na p.č. 236/1 v k.ú. Kunžak“
Výsledek hlasování:
Pro: 10x
Proti:1x Iboš
Zdržel se:0x
K bodu 18 Různé:
a) Kulturní komise připravuje podklady pro vydání Kunžackého zpravodaje. Termín uzávěrky
pro předání příspěvků je stanoven na 18.06.2021
K bodu 19 Diskuse:
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Usnesení č. 31
Zastupitelstva obce Kunžak dne 27. 05. 2021
Zastupitelstvo obce Kunžak

S c h v a l u j e:
• účetní závěrku obce Kunžak za rok 2020 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období – zisk ve výši 14 507 875,97 Kč
• na akci „Průtah silnice II/164 Kunžak“ výběr firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice,
IČ: 480 35 599 za nabídnutou cenu
13 634 757,43 Kč bez DPH
• aby Obec Kunžak zveřejnila záměr prodeje vozidla Renault Kangoo, rok výroby
2007,počet najetých km 221937, invent.číslo RC 229 s ohledem na jeho opotřebení a
technický stav za těchto podmínek:
1. Nejnižší nabídková cena je 10 000,-Kč .Kupující uhradí kromě kupní ceny i náklady
spojené s přepisem vozidla.
2. Přednost má nejvyšší podaná cenová nabídka.V případě stejné cenové nabídky má
přednost dříve podaná nabídka.
3. Nabídky budou podány osobně nebo poštou na adresu Obec Kunžak, náměstí
Komenského čp. 74, 378 62 Kunžak.
4. Obálka s cenovou nabídkou bude uzavřená a opatřena přelepkou, přes ní bude otisk
razítka (pokud ho podavatel vlastní) a přes přelepku bude podpis podavatele.
Obálka bude opatřena
-poštovní adresou podavatele
-nápisem “NEOTVÍRAT- Renault Kangoo“
-adresou Obec Kunžak, náměstí Komenského čp. 74, 378 62 Kunžak.
5. Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu, jméno, příjmení, datum narození a adresu
trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefonní číslo a podpis u fyzické osoby nebo
přesný název právnické osoby, IČ, adresu právnické osoby, telefonní číslo a podpis,
eventuálně otisk razítka
• aby Obec Kunžak uzavřela nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku o
výměře 48m2 p.č. 1281/1 o celkové výměře 972 m2 v k.ú. Mosty, Kunžak, část Terezín
s Tomášem Chvátalem, Tusarova 1269/15, 170 00 Praha 7 na pronájem části dle zákresu
(viz.příloha) na dobu neurčitou od 01. 06. 2021 za nabídnutou cenu 1,- Kč /m2/rok
• individuální dotaci Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, ve výši
10 186,83 Kč v roce 2021 na opravu multifunkčního hřiště na požární stanici Jindřichův
Hradec
• zakoupení 3 herních prvků včetně dopadových ploch na dětské hřiště Nerudova za cenu
max. do 150 000,- Kč
• firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Stavěče kuželna TJ
Kunžak“.
1. JaR Digital group s.r.o., Za Humny 3309/18c, 697 01 Kyjov, IČ: 27736628
2. JAKA společnost s ručením omezeným, U krčské vodárny 337/23, Krč,
140 00 Praha 4, IČ:41690753
3. Ing. Petr Komrs , Žižkova 1947/34 , 586 01 Jihlava, IČ: 18522521
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•
•
•

•

povolení stavebních úprav v kuželně TJ Kunžak dle podané žádosti ze dne 14. 05. 2021
umístění stánků do ulice Ke Kostelu, kolem kostela a před knihovnu při pouti v Kunžaku
rozpočtové opatření vlastní č. 9/2021. Rozpočtové opatření č. 9/2021 je nedílnou součástí
zápisu
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova Kešnerova rybníka na p.č.
236/1 v k.ú. Kunžak“

N e s c h v a l u j e:
• zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 33/16 v k.ú. Valtínov dle
přiloženého zákresu v mapě za účelem užívání jako pastvu pro koně
• záměr prodeje pozemku p.č. 4410/7 o výměře 439 m2 v obci a k.ú.Kunžak,u rybníka
Komorník

P o v ě ř u j e:
• starostu zajištěním podkladů nutných k odstranění zjištěných závad při květnové
kontrole BOZP v MŠ Kunžak
• kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost prodeje části pozemku
p.č. 157/1 o výměře cca 209 m2 m2 v obci a k.ú.Kunžak,u domu čp. 416

J m e n u j e:
• na akci „Stavěče kuželna TJ Kunžak“ komisi pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek v tomto složení:
Hrůza Radek
Náhradníci:
Burian Radek
Ing. Vladimír Šamal
Jirků Pavel
Petr Král
Mrkva Ondřej
Waszniowski Martin

S o u h l a s í:
• s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2020, a to bez výhrad. Textová část
Závěrečného účtu obce Kunžak za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 je nedílnou součástí zápisu
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S t a n o v u j e:
• cenu vstupného 100,-Kč na letní koncert v kostele sv. Bartoloměje v sobotu 24.07.2021
s tím, že vybrané vstupné bude použito na zaplacení pronájmu kostela

Schůze skončila ve 20.00 hodin
Zapsala: Matoušková

Ověřovatelé:

Petr Král

Ondřej Mrkva

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

