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 Zápis č. 45 

ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 06. 2022 v 17.oo hodin 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

Omluven: Ing. Plucar Karel 

 

Starosta přivítal zastupitele a zahájil zasedání.  

  

Ověřovatelé zápisu 44. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 26. května 2022 zápis ověřili 

bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány. 

Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva. 

Pětačtyřicáté 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 15. 06. 2022 do 23. 06. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Přítomných je 10 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Návrh na ověřovatele zápisu: Vladimír Zátopek, Luboš Rozporka 

 

Zapisovatel: Ing. Karel Winkler 

 

Program:  

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

2. Revokace usnesení č.43  

3. Obnova rybníků v k.ú. Valtínov 

4. Žádost o koupi nebo pronájem p.č. 136 v obci a k.ú.Kunžak 

5. Žádost o koupi části p.č. 4796/1 v obci a k.ú.Kunžak  

6. Žádost o odkoupení podílu ½ na části p.č.3465 dle GP v k.ú.Kunžak od SPÚ 

7. Revokace usnesení o uzavření budoucí smlouvy kupní na podíl ½ na části p.č.3465 

v obci a k.ú.Kunžak se SPÚ 

8. Posouzení záměru dělení p.č. 285/9 v obci a k.ú.Kunžak 

9. Žádost o odkoupení části p.č. 4755/1 v obci a k.ú.Kunžak 

10. Žádost o odkoupení části p.č. 71/1 v obci a k.ú.Kunžak 

11. Žádost o odkoupení p.č. 77/1 v obci Kunžak,k.ú.Valtínov 

12. Záměr prodeje hasičské stříkačky Cas 25 

13. Rozpočtová opatření vlastní 

14. Různé 

15. Diskuse 

 

Starosta navrhuje nově zařadit bod H 14 Nový vjezd na pozemek p.č. 133 v k.ú Kunžak a bod 

H 15 Úprava veřejného prostranství p.č. 2/1, Kunžak a ostatní body posunout. 

 

Program po změnách:  

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

2. Revokace usnesení č.43  

3. Obnova rybníků v k.ú. Valtínov 

4. Žádost o koupi nebo pronájem p.č. 136 v obci a k.ú.Kunžak 

5. Žádost o koupi části p.č. 4796/1 v obci a k.ú.Kunžak  

6. Žádost o odkoupení podílu ½ na části p.č.3465 dle GP v k.ú.Kunžak od SPÚ 
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7. Revokace usnesení o uzavření budoucí smlouvy kupní na podíl ½ na části p.č.3465 

v obci a k.ú.Kunžak se SPÚ 

8. Posouzení záměru dělení p.č. 285/9 v obci a k.ú.Kunžak 

9. Žádost o odkoupení části p.č. 4755/1 v obci a k.ú.Kunžak 

10. Žádost o odkoupení části p.č. 71/1 v obci a k.ú.Kunžak 

11. Žádost o odkoupení p.č. 77/1 v obci Kunžak,k.ú.Valtínov 

12. Záměr prodeje hasičské stříkačky Cas 25 

13. Rozpočtová opatření vlastní 

14. Nový vjezd na pozemek p.č. 133 v k.ú Kunžak 

15. Úprava veřejného prostranství p.č. 2/1, Kunžak 

16. Různé 

17. Diskuse 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 2:  

Obec Kunžak obdržela žádost o zprůjezdnění obecní cesty v katastrálním území Mosty, p.č. 1267/6 

v obci Zvůle. Zastupitelstvo obce Kunžak schválilo usnesení č.43 ZO ze dne 28.04.2022  

zprůjezdnění cesty v katastrálním území Mosty na p.č. 1267/6 v obci Zvůle.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje revokaci usnesení č.43 ZO ze dne 28.04.2022 tak, že ruší 

usnesení  

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 3:  

Dne 13.06.2022 zasedala komise pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na akce „Obnova rybníku na parc. č. 6/2 v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 32/1 

v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 2503 v k.ú. Valtínov“ ve složení – Ing. Karel Plucar, 

Mgr. Jan Dobeš, Ondřej Mrkva. 

 

Do zadávacího řízení se přihlásily:  

1. Zvánovec a.s., IČ: 26026279, Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4,  

     370 01 České Budějovice 

2. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 499 75 358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

3. AQUASYS spol. s r.o., IČ: 253 44 447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 

4. HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 277 20 161, Pražská 1333, 379 01 Třeboň II 

5. PAS Natura s.r.o., IČ: 260 35 782, Hvězdova 1716/2b, 140 Praha 4 Nusle 

    Doručovací adresa: Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice 

6. HB Golf s.r.o., IČ: 275 13 688, Knyk 40, 580 01 Knyk 

    Doručovací adresa: Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod 

 

Komise pro hodnocení nabídek zevrubně posoudila došlé nabídky na akce „Obnova rybníku na 

parc. č. 6/2 v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 32/1 v k.ú. Valtínov“, „Obnova 

rybníku na parc. č. 2503 v k.ú. Valtínov“ a předkládá výhodnost nabídek Zastupitelstvu obce 

Kunžak v tomto pořadí: 

 

1. HB Golf s.r.o., IČ: 275 13 688, Knyk 40, 580 01 Knyk 

    Doručovací adresa: Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod 

    s nabídkovou cenou ve výši 10 612 290, 68 Kč bez DPH 

 

 



3 

 

2. Zvánovec a.s., IČ: 26026279, Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4,  

370 01 České Budějovice 

         s nabídkovou cenou ve výši 11 379 573,62 Kč bez DPH 

 

3.  KAVYL, spol. s r.o., IČ: 499 75 358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

      s nabídkovou cenou ve výši 11 683 754, 68 Kč bez DPH 

 

4. HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 277 20 161, Pražská 1333, 379 01 Třeboň II 

             s nabídkovou cenou ve výši 12 222 222,- Kč bez DPH 

 

5. PAS Natura s.r.o., IČ: 260 35 782, Hvězdova 1716/2b, 140 Praha 4 Nusle 

    Doručovací adresa: Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice 

             s nabídkovou cenou ve výši 14 182 000,- Kč bez DPH 

 

6. AQUASYS spol. s r.o., IČ: 253 44 447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 

              s nabídkovou cenou ve výši 15 484 600,- Kč bez DPH 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pořadí výběru firem na akce „Obnova rybníku na parc.  

č. 6/2 v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 32/1 v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na 

parc. č. 2503 v k.ú. Valtínov“. 

 

1. HB Golf s.r.o., IČ: 275 13 688, Knyk 40, 580 01 Knyk 

    Doručovací adresa: Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod 

    s nabídkovou cenou ve výši 10 612 290, 68 Kč bez DPH 

 

2. Zvánovec a.s., IČ: 26026279, Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4,                                                              

          370 01 České Budějovice 

       s nabídkovou cenou ve výši 11 379 573,62 Kč bez DPH 

 

3.  KAVYL, spol. s r.o., IČ: 499 75 358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

      s nabídkovou cenou ve výši 11 683 754, 68 Kč bez DPH 

 

4. HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 277 20 161, Pražská 1333, 379 01 Třeboň II 

              s nabídkovou cenou ve výši 12 222 222,- Kč bez DPH 

 

5. PAS Natura s.r.o., IČ: 260 35 782, Hvězdova 1716/2b, 140 Praha 4 Nusle 

    Doručovací adresa: Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice 

             s nabídkovou cenou ve výši 14 182 000,- Kč bez DPH 

 

6. AQUASYS spol. s r.o., IČ: 253 44 447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 

              s nabídkovou cenou ve výši 15 484 600,- Kč bez DPH 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje,  aby na akce „Obnova rybníku na parc. č. 6/2 v k.ú. 

Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 32/1 v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. 

č. 2503 v k.ú. Valtínov“ byla vybrána firma HB Golf s.r.o., IČ: 275 13 688, Knyk 40, 580 01 

Knyk, korespondenční adresa: Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod, za nabídnutou cenu 

10 612 290, 68 bez DPH, dle podané cenové nabídky. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 
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K bodu 4: 

Obec Kunžak obdržela žádost o koupi nebo pronájem p.č. 136 v obci a k.ú.Kunžak. Kontrolní výbor  

na místě samém  posoudil  možnost  a rozsah prodeje  pozemku p.č. 136  v obci a k.ú. Kunžak a 

doporučuje pozemek p.č. 136 prodat pro vybudování parkovacích míst pro stp.160/1 s čp. 143 v obci 

a k.ú. Kunžak a zřídit věcné břemeno pro vjezd k domu čp. 142 na st.p.č. 161 a nacházející se sítě.  

V územním plánu obce je pozemek p.č. 136 veden jako „U“ veřejné prostranství, kde hlavním 

využitím je veřejně přístupné prostranství sloužící k obecnému využívání kromě předzahrádek. 

Navrhuje se aby žadatel o koupi nebo pronájem p.č. 136 v obci a k.ú.Kunžak předložil stanovisko 

odboru dopravy MěÚ Jindřichův Hradec k uvažovanému vybudování veřejně přístupných 

parkovacích míst na pozemku p.č. 136 u čp. 143 v k.ú.Kunžak s ohledem na územní plán. 

  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby žadatel o koupi nebo pronájem p.č. 136 v obci a k.ú. 

Kunžak předložil stanovisko odboru dopravy MěÚ J.Hradec k uvažovanému vybudování veřejně 

přístupných parkovacích míst na pozemku p.č. 136 u čp. 143 v k.ú.Kunžak s ohledem na územní 

plán.        

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 5: 

Obec Kunžak obdržela žádost o prodej části p.č. 4796/1 v obci a k.ú.Kunžak. Kontrolní výbor  na 

místě samém  posoudil  možnost  a rozsah prodeje části  pozemku p.č. 4796/1  v obci a k.ú. Kunžak 

a nedoporučuje prodej části p.č. 4796/1 v obci a k.ú.Kunžak. Je nutné zachovat manipulační prostor 

pro obecní p.č.st. 294/1 a prodej by neřešil požadovaný přístup na p.č. 3047/4.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej části  pozemku p.č. 4796/1 v obci a 

k.ú.Kunžak,protože prodej by neřešil požadovaný přístup na p.č. 3047/4 a je nutné zachovat 

manipulační prostor pro obecní p.č. st.294/1. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 6:  

Obec Kunžak jako vlastnice podílu 1/8  na p.č. 3465 v obci a k.ú.Kunžak hodlá vypořádat podílové 

spoluvlastnictví  s ČR- Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a,Žižkov,130 00 Praha 3,  

odkoupením  jeho spoluvlastnického podílu 1/2 k části  parcely p.č. 3465 orná půda v geometrickém 

plánu č. 1274-79/2022 GK Hoška-Komárek s.r.o. označené jako p.č. 3465/4 orná půda o výměře 

328 m2 vše v obci a k.ú.Kunžak pro  plánovanou stavbu „Cyklostezka Kunžak-Lomy“ v obci a 

k.ú.Kunžak. 

Navrhuje se podat žádost  ČR- Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a,Žižkov,130 00 

Praha 3, o vypořádání podílového spoluvlastnictví odkoupením  jeho spoluvlastnického podílu 1/2 

k části  parcely p.č. 3465 orná půda v geometrickém plánu č. 1274-79/2022 GK Hoška-Komárek 

s.r.o. označené jako p.č. 3465/4 orná půda o výměře 328 m2 vše v obci a k.ú. Kunžak pro 

plánovanou stavbu „Cyklostezka Kunžak-Lomy“ v obci a k.ú. Kunžak. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak podala žádost  ČR - Státnímu 

pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a,Žižkov,130 00 Praha 3, o vypořádání podílového 

spoluvlastnictví odkoupením  jeho spoluvlastnického podílu 1/2 k části  parcely p.č. 3465 orná půda 

v geometrickém plánu č. 1274-79/2022 GK Hoška-Komárek s.r.o. označené jako p.č. 3465/4 orná 

půda o výměře 328 m2 vše v obci a k.ú. Kunžak pro  plánovanou stavbu „Cyklostezka Kunžak-

Lomy“ v obci a k.ú. Kunžak. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 7:  

Obec Kunžak neuzavřela s ČR - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 

00 Praha 3,  smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2  

v poměru k celku části cca 330 m2 p.č.3465 v obci a k.ú.Kunžak z důvodu, že SPÚ smlouvu o 

smlouvě budoucí  kupní z legislativních důvodů nemůže  uzavřít. 

Navrhuje se proto revokace usnesení č. 38  ZO ze dne 16.12.2021 o schválení uzavření  smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní s ČR-Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 

Praha 3 podle schváleného vzoru č. 1 na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2  v poměru k celku 

části cca 330 m2 p.č.3465 v obci a k.ú. Kunžak na zahájení plánované stavby „Cyklostezka Kunžak-

Lomy“ v obci a k.ú.Kunžak podle schváleného vzoru č. 1. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak  schvaluje revokaci usnesení č. 38 ZO ze dne 16.12.2021 tak, že se ruší  

usnesení, aby obec Kunžak uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí  kupní s ČR-Státním pozemkovým 

úřadem, Husinecká 1024/11a,Žižkov,130 00 Praha 3 podle schváleného vzoru č. 1 na odkoupení  

spoluvlastnického podílu 1/2  v poměru k celku části cca 330 m2 p.č.3465 v obci a k.ú. Kunžak na 

zahájení plánované stavby „Cyklostezka Kunžak-Lomy“ v obci a k.ú.Kunžak. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 8:  

Zastupitelstvo obce Kunžak usnesením na svém 43. zasedání dne 28.04.2022  schválilo, aby si 

žadatelé zajistili vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.č. 285/9 navazující na p.č. 273 

v obci a k.ú.Kunžak  tak, aby část pozemku sousedící s p.č. 285/6  zůstala obci v šíři potřebné 

k případnému vybudování jednosměrné komunikace, min. 3,5 m.  

Dne 06.06.2022 byla provedena pochůzka starosty a předsedy kontrolního výboru na osazení 

oddělovacích mezníků v terénu v šíři 3,5 m. Přitom bylo zjištěno, že vzhledem ke složitým místním 

poměrům -existence strouhy přes pozemek, sloupu s el.vedením a trafostanicí  je možnost 

vybudování jednosměrné komunikace na oddělené části pozemku sporná. 

Navrhuje se posoudit znovu záměr dělení pozemku a jeho prodeje s ohledem na  budoucí přístup do 

rozvojové lokality v územním plánu. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje revokaci usnesení ZO č. 43  ze dne 28.04.2022 tak, že se ruší  

usnesení, aby si žadatelé zajistili vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.č. 285/9 

navazující na p.č. 273 v obci a k.ú.Kunžak  tak, aby část pozemku sousedící s p.č. 285/6  zůstala 

obci v šíři potřebné k případnému vybudování jednosměrné komunikace, min. 3,5 m. Při 

zaměřování musí být zajištěna účast zástupce Obce Kunžak a termín zaměření musí být oznámen 

nejméně týden předem. Po předložení geometrického plánu nechá Obec Kunžak vyhotovit znalecký 

posudek k prodeji části pozemku 285/9 a bude v řízení pokračovat. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Waszniowski 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak  schvaluje prodej části pozemku p.č. 285/9  v obci a k.ú. Kunžak  před 

parcelou  p.č. 273 směrem k silnici, k parcele p.č. 285/11. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 
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K bodu 9:  

Obec Kunžak obdržela žádost o prodej části p.č. 4755/1 v obci a k.ú.Kunžak. Navrhuje se pověřit  

kontrolní výbor, aby na místě samém  posoudil  možnost  a rozsah prodeje části  pozemku p.č. 

4755/1  v obci a k.ú. Kunžak s ohledem na územní plán. 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej části pozemku 4755/1 v obci a k.ú. Kunžak 

s ohledem na územní plán. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Mrkva 

 

K bodu 10:  

Obec Kunžak obdržela žádost o prodej části p.č. 71/1 v obci a k.ú.Kunžak na zahradu.Navrhuje se 

pověřit  kontrolní výbor, aby na místě samém  posoudil  možnost  a rozsah prodeje části  pozemku 

p.č. 71/1  v obci a k.ú. Kunžak. Pozemek je pronajatý, v územním plánu je veden jako občanská 

vybavenost. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej části p.č. 71/1 v obci a k.ú.Kunžak.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 2x Mrkva, Iboš 

 

K bodu 11:  

Obec Kunžak obdržela žádost o prodej  p.č. 77/1 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov. Navrhuje se pověřit  

kontrolní výbor, aby na místě samém  posoudil  možnost   prodeje   pozemku p.č. 77/1  v obci 

Kunžak, k.ú. Valtínov. V územním plánu je pozemek veden jako zastavitelný, na bydlení. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak neschvaluje prodej pozemku  p.č. 77/1 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 12:  

Obec Kunžak zveřejnila opakovaný záměr prodeje  nepotřebné hasičské automobilové stříkačky 

Škoda 706 RTHP Cas 25 reg.zn. JH 36-86 do 20.06.2022 na úřední desce.Během zveřejnění záměru 

nebyla podána žádná nabídka ani připomínka k záměru prodeje za cenu nejméně 65 000,-Kč a 

připočtení platné DPH. Navrhuje se  

a) opakovat zveřejnění záměru prodeje nepotřebné hasičské automobilové stříkačky Škoda 706 

RTHP Cas 25 reg.zn. JH 36-86 za nabídkovou cenu 50 000,-- Kč. 

b) předat nepotřebnou hasičskou automobilovou stříkačku Škoda 706 RTHP Cas 25 reg.zn. JH 36-

86  k likvidaci s ohledem na její neprodejnost a odhlásit ji z evidence motorových vozidel. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby obec Kunžak znovu zveřejnila záměr prodeje nepotřebné 

hasičské automobilové stříkačky Škoda 706 RTHP Cas 25 reg.zn. JH 36-86 ,  invent.číslo 1 za těchto 

podmínek: 

1.Nejnižší nabídková cena je 50 000,--Kč. K této ceně bude připočtena platná DPH.Kupující uhradí 

kromě kupní ceny a DPH 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. 
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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- prodej hasičské automobilové stříkačky“ 

-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.  

6. Nabídky bude možné podat nejpozději do 15.8.2022. 

    Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Mrkva  

 

K bodu 13:  

Základní škola SNW Kunžak žádá o navýšení provozního rozpočtu školy na rok 2022 o 38 418,- 

Kč. Důvodem jsou nepředpokládané vyšší výdaje na opravu vchodových dveří budovy školy na 

základě prověrky BOZP. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ SNW Kunžak ve výši  

38 418,- Kč na opravu vchodových dveří budovy ZŠ. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 7/2022.  

Jedná se o zvýšení výdajů (navýšení příspěvku pro ZŠ SNW na opravu vchodových dveří, 

navýšení výdajů na ořez stromů) – zvýšení rozpočtu výdajů o 163 418,- Kč 

zvýšení rozpočtu financování o 163 418,- Kč (bude kryto použitím části přebytku z minulých let). 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje  rozpočtové opatření vlastní č. 7/2022. Rozpočtové opatření 

č. 7/2022 je nedílnou součástí zápisu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

     

K bodu 14:  

Obec Kunžak obdržela žádost o nový vjezd na pozemek p.č. 133 v k.ú Kunžak. Kontrolní výbor 

na místě samém posoudil možnost zřízení nového vjezdu na pozemek p.č. 133 v k.ú. Kunžak a 

doporučuje umožnit vjezd na p.č. 133 přes p.č. 187 přes mostek na p.č. 4830/4 a p.č. 4837/1, ale 

jen v případě že je to technicky a legislativně možné.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak  neschvaluje umožnit vjezd na p.č. 133 přes p.č. 187 přes mostek na 

p.č. 4830/4 a p.č. 4837/1. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

     

K bodu 15:  

V současné době je alokace Národního programu Životního prostředí, Podoblast 1.5 Udržitelné a 

efektivní hospodaření s vodou v obci již vyčerpaná, vzhledem k výraznému převisu se předpokládá 

doplnění alokace. V případě, že budou doplněny finanční prostředky, žádost by bylo možné podat.  
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Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem " 

Úprava veřejného prostranství p.č. 2/1, Kunžak" v rámci Národního programu Životního prostředí, 

Podoblast 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obci.  

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 16 Různé:  

Starosta informoval zastupitele: - o průběhu stavebních prací v ulici Hradecká a na veřejném  

                                                       prostranství 2/1 v Kunžaku 

- o průběhu zpracování PD na cyklotrasu Kunžak – Lomy a PD 

Sportovní ulice 

 

 

K bodu 17 Diskuse:  

Starosta předložil návrh na pořízení dětských herních prvků do Valtínova a Mostů. 

Místostarosta Pavel Iboš informoval o průběhu stavebních prací na hřbitovní zdi. 

 

 

Usnesení č. 45 

                                      Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 06. 2022 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

S c h v a l u j e: 

• revokaci usnesení č.43 ZO ze dne 28.04.2022 tak, že ruší usnesení  

• pořadí výběru firem na akce „Obnova rybníku na parc. č. 6/2 v k.ú. Valtínov“, „Obnova 

rybníku na parc. č. 32/1 v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 2503 v k.ú. 

Valtínov“. 

1. HB Golf s.r.o., IČ: 275 13 688, Knyk 40, 580 01 Knyk 

    Doručovací adresa: Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod 

    s nabídkovou cenou ve výši 10 612 290, 68 Kč bez DPH 

2. Zvánovec a.s., IČ: 26026279, Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4,                                                              

         370 01 České Budějovice 

      s nabídkovou cenou ve výši 11 379 573,62 Kč bez DPH 

3.  KAVYL, spol. s r.o., IČ: 499 75 358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

      s nabídkovou cenou ve výši 11 683 754, 68 Kč bez DPH 

4. HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 277 20 161, Pražská 1333, 379 01 Třeboň II 

              s nabídkovou cenou ve výši 12 222 222,- Kč bez DPH 

5. PAS Natura s.r.o., IČ: 260 35 782, Hvězdova 1716/2b, 140 Praha 4 Nusle 

    Doručovací adresa: Malý Pěčín 28, 380 01 Dačice 

             s nabídkovou cenou ve výši 14 182 000,- Kč bez DPH 

6. AQUASYS spol. s r.o., IČ: 253 44 447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 

              s nabídkovou cenou ve výši 15 484 600,- Kč bez DPH 

• aby na akce „Obnova rybníku na parc. č. 6/2 v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 32/1 

v k.ú. Valtínov“, „Obnova rybníku na parc. č. 2503 v k.ú. Valtínov“ byla vybrána firma HB 

Golf s.r.o., IČ: 275 13 688, Knyk 40, 580 01 Knyk, korespondenční adresa: Olešná 32, 580 01 

Havlíčkův Brod, za nabídnutou cenu 10 612 290, 68 bez DPH, dle podané cenové nabídky. 

• aby žadatel o koupi nebo pronájem p.č. 136 v obci a k.ú. Kunžak předložil stanovisko odboru 

dopravy MěÚ J. Hradec k uvažovanému vybudování veřejně přístupných parkovacích míst na 

pozemku p.č. 136 u čp. 143 v k.ú.Kunžak s ohledem na územní plán      

• aby Obec Kunžak podala žádost  ČR - Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 

1024/11a,Žižkov,130 00 Praha 3, o vypořádání podílového spoluvlastnictví odkoupením  jeho 
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spoluvlastnického podílu 1/2 k části  parcely p.č. 3465 orná půda v geometrickém plánu č. 

1274-79/2022 GK Hoška-Komárek s.r.o. označené jako p.č. 3465/4 orná půda o výměře 328 

m2 vše v obci a k.ú. Kunžak pro  plánovanou stavbu „Cyklostezka Kunžak-Lomy“ v obci a k.ú. 

Kunžak 

• revokaci usnesení č. 38 ZO ze dne 16.12.2021 tak, že se ruší  usnesení, aby obec Kunžak 

uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí  kupní s ČR-Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 

1024/11a,Žižkov,130 00 Praha 3 podle schváleného vzoru č. 1 na odkoupení  spoluvlastnického 

podílu 1/2  v poměru k celku části cca 330 m2 p.č.3465 v obci a k.ú. Kunžak na zahájení 

plánované stavby „Cyklostezka Kunžak-Lomy“ v obci a k.ú.Kunžak 

• revokaci usnesení ZO č. 43  ze dne 28.04.2022 tak, že se ruší  usnesení, aby si žadatelé zajistili 

vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.č. 285/9 navazující na p.č. 273 v obci a 

k.ú. Kunžak  tak, aby část pozemku sousedící s p.č. 285/6  zůstala obci v šíři potřebné 

k případnému vybudování jednosměrné komunikace, min. 3,5 m. Při zaměřování musí být 

zajištěna účast zástupce Obce Kunžak a termín zaměření musí být oznámen nejméně týden 

předem. Po předložení geometrického plánu nechá Obec Kunžak vyhotovit znalecký posudek 

k prodeji části pozemku 285/9 a bude v řízení pokračovat 

• prodej části pozemku p.č. 285/9  v obci a k.ú. Kunžak  před parcelou  p.č. 273 směrem k silnici, 

k parcele p.č. 285/11 

• aby obec Kunžak znovu zveřejnila záměr prodeje nepotřebné hasičské automobilové stříkačky 

Škoda 706 RTHP Cas 25 reg.zn. JH 36-86 ,  invent.číslo 1 za těchto podmínek: 

1.Nejnižší nabídková cena je 50 000,--Kč. K této ceně bude připočtena platná DPH. Kupující 

uhradí kromě kupní ceny a DPH 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- prodej hasičské automobilové stříkačky“ 

-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.  

6. Nabídky bude možné podat nejpozději do 15.8.2022 

• navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ SNW Kunžak ve výši 38 418,- Kč na opravu 

vchodových dveří budovy ZŠ 

• rozpočtové opatření vlastní č. 7/2022. Rozpočtové opatření č. 7/2022 je nedílnou součástí 

zápisu 

• podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem " Úprava veřejného prostranství p.č. 

2/1, Kunžak" v rámci Národního programu Životního prostředí, Podoblast 1.5 Udržitelné a 

efektivní hospodaření s vodou v obci 
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N e s c h v a l u j e: 

• prodej části  pozemku p.č. 4796/1 v obci a k.ú.Kunžak,protože prodej by neřešil požadovaný 

přístup na p.č. 3047/4 a je nutné zachovat manipulační prostor pro obecní p.č. st.294/1 

• prodej části pozemku 4755/1 v obci a k.ú. Kunžak s ohledem na územní plán 

• prodej části p.č. 71/1 v obci a k.ú.Kunžak  

• prodej pozemku  p.č. 77/1 v obci Kunžak, k.ú.Valtínov 

• umožnit vjezd na p.č. 133 přes p.č. 187 přes mostek na p.č. 4830/4 a p.č. 4837/1 
  

Schůze skončila v 19.30 hodin   

Zapsal: Winkler 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

            Vladimír Zátopek                                                                    Luboš Rozporka 

 

                                 

 

 

                                                                                                                                                     

              Ověřeno dne:                                                                            Ověřeno dne: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Král 

starosta obce 

 

 

 

 

                                                                     Ověřeno dne: 


