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Zápis č. 2 

zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 03. 11. 2022 v 17.oo hodin 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Mgr. Dobeš Jan, Drobil Josef, Pavel Jirků, Zdeněk Košťál, Pavel Kovář, Petr Král, 

Ing. Karel Plucar, Ondřej Mrkva, Luboš Rozporka, Waszniowski Martin,  Zátopek Vladimír 

 

 

Starosta přivítal přítomnou veřejnost, zastupitele a zahájil zasedání.  

Ověřovatelé zápisu 1. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 20. října 2022 zápis ověřili 

bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány. 

Druhé 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 25. 10. 2022 do 03. 11. 2022. 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: Zdeněk Košťál, Vladimír Zátopek 

Zapisovatelka: Eva Matoušková 

 

Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Obecně závazná vyhláška – návrh č.1/2022 (odpady) 

3. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz žen, z.s., Kunžak 

4. My v tom Jihočechy nenecháme II 

5. Návrh ceny pro vodné a stočné rok 2023 

6. Žádost - Vánoční trhy v Kunžaku 

7. Pověření člena Zastupitelstva obce Kunžak k přijímání prohlášení snoubenců a 

nošení závěsného znaku. 

8. Rozhodnutí o zvýšení měsíční odměny za oddávání u neuvolněných členů 

Zastupitelstva obce Kunžak. 

9. Rozhodnutí o odměně nečlenům ZO za výkon funkce v komisích a výborech. 

10. Darování pozemků pod komunikacemi a mimo komunikace mezi obcí Kunžak a Jč 

krajem 

11. Žádost o koupi části p.č. 33/22,33/23,33/27,1420/69 a 1437 v k.ú.Valtínov 

12. Pronájem pozemků-pouť 2023 

13. Dodatek č. 10 Smlouvy o pronájmu vodovodu a kanalizace a jiného 

vodohospodářského majetku (vodovod a kanalizace Žižkova ul.Kunžak) 

14. Rozpočtová opatření vlastní  

15. Příprava rozpočtu na rok 2023 

16. Různé 

a) Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin 

17. Diskuse 
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Starosta navrhuje nově zařadit bod H 16) Žádost občana o vyčištění potoka, H 17) Souhlas se 

vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem Zastupitelstva obce Kunžak 

 

Program po změnách:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Obecně závazná vyhláška – návrh č.1/2022 (odpady) 

3. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz žen, z.s., Kunžak 

4. My v tom Jihočechy nenecháme II 

5. Návrh ceny pro vodné a stočné rok 2023 

6. Žádost - Vánoční trhy v Kunžaku 

7. Pověření člena Zastupitelstva obce Kunžak k přijímání prohlášení snoubenců a 

nošení závěsného znaku. 

8. Rozhodnutí o zvýšení měsíční odměny za oddávání u neuvolněných členů 

Zastupitelstva obce Kunžak. 

9. Rozhodnutí o odměně nečlenům ZO za výkon funkce v komisích a výborech. 

10. Darování pozemků pod komunikacemi a mimo komunikace mezi obcí Kunžak a Jč 

krajem 

11. Žádost o koupi části p.č. 33/22,33/23,33/27,1420/69 a 1437 v k.ú.Valtínov 

12. Pronájem pozemků-pouť 2023 

13. Dodatek č. 10 Smlouvy o pronájmu vodovodu a kanalizace a jiného 

vodohospodářského majetku (vodovod a kanalizace Žižkova ul.Kunžak) 

14. Rozpočtová opatření vlastní  

15. Příprava rozpočtu na rok 2023 

16. Žádost občana o vyčištění potoka 

17. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem Zastupitelstva 

obce Kunžak 

18. Různé 

a) Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin 

19. Diskuse 

 

K bodu 2: 

Místostarosta seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství na rok 2023 v nezměněné výši 800,- Kč. 

Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 3: 

Český svaz žen, z.s. Kunžak žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč na 

občerstvení, balíčky pro děti na pořádání Vánočních trhů na náměstí v Kunžaku, které se 

konají  04.12.2022. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí individuální dotace Českému svazu žen, z.s. 

Kunžak ve výši 15 000,- Kč na občerstvení, balíčky pro děti na pořádání Vánočních trhů na 

náměstí v Kunžaku, které se konají  04.12.2022. 

Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: jednohlasně 

 

K bodu  4: 

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo Zapojení obce Kunžak do dotačního programu 

Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak po projednání neschvaluje zapojení obce Kunžak do dotačního 

programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8x 

Proti: 3x Waszniowski, Zátopek, Dobeš 

Zdržel se: 0x 

 

K bodu  5: 

ČEVAK a.s. předložil návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2023. 

Tento návrh obdrželi zastupitelé v elektronické podobě. 

Jednosložková cena:  

vodné  44,19 Kč/m3 bez DPH          na výšení   3,03 Kč/m3 bez DPH       

stočné 30,55 Kč/m3 bez DPH           snížení     -2,13 Kč/m3 bez DPH        

 

Z toho dvousložková cena úhrady vodného a stočného, uplatňovaná v obci Kunžak na rok 

2023  by činila:  

Pohyblivá složka vodného (bez DPH)        42,40 Kč/m3 

Pohyblivá složka stočného (bez DPH)       29,52 Kč/m3 

Celkem /bez DPH/                        71,92 Kč/m3 

Celkem s  DPH                                           79,11 Kč/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo předložený návrh kalkulace cen vodného a stočného na 

rok 2023.    

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2023 

dle předloženého návrhu kalkulace takto:  

Pohyblivá složka vodného (bez DPH)        42,40 Kč/m3 

Pohyblivá složka stočného (bez DPH)       29,52 Kč/m3 

Celkem /bez DPH/                        71,92 Kč/m3 

Celkem s  DPH                                           79,11 Kč/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodoměry Pevné složky (Kč/rok)  

skupina  Qp(m3/H) z vodného ze stočného celkem 

A do 4 122 75 197 

B do 10  375 332 707 

Kč/m3   1,03 

Vodoměry Pevné složky (Kč/rok)  

skupina  Qp(m3/H) z vodného ze stočného celkem 

A do 4 122 75 197 

B do 10  375 332 707 

Kč/m3   1,03 
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Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu  6: 

Starosta seznámil zastupitelstvo se Žádostí ZŠ SNW Kunžak, MŠ Kunžak, MO ČSŽ Kunžak, 

MO Svazu dobrovolných hasičů, živnostníků místního regionu, TJ Kunžak, MS Jitro a SDH 

Valtínov o finanční podporu při pořádání Vánočních trhů na náměstí v Kunžaku v neděli 4. 

prosince 2022. Dvě kulturní vystoupení tzv. „Andělské kapely“ a Mikulášský program pro děti 

zajistí (bude objednáno) u divadla Chůdadlo.  

  

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zajištění kulturního vystoupení Divadla Chůdadlo, dne 

4. prosince 2022 z prostředků Obce Kunžak v celkové výši 24 500,- Kč.  

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 7: 

Podle § 11a odst.1,písm.a) zák. č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před 

starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které jsou matričním 

úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu.  

 

Navrhuje se pověřit člena Zastupitelstva obce Kunžak pana  Josefa Drobila aby podle § 11a) 

odst. 1,písm.a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů přijímal prohlášení snoubenců  o uzavření manželství. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje člena Zastupitelstva obce Kunžak pana  Josefa Drobila   

aby podle § 11a) odst. 1,písm.a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů přijímal prohlášení snoubenců  o uzavření manželství, a to 

pouze ve správním obvodu  matričního úřadu Kunžak.  

 

Hlasování 

Pro:10x 

Proti:0x 

Zdržel se:1x Drobil 

      

Navrhuje se, aby Zastupitelstvo obce Kunžak vzalo na vědomí, že starosta obce podle § 99 odst. 

2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích pověří  pověřeného oddávajícího pana Josefa Drobila  z řad 

zastupitelstva k užívání závěsného odznaku dle § 108 odst.2) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o 

obcích při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že starosta obce podle § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích pověří pověřeného oddávajícího pana Josefa Drobila z řad zastupitelstva k užívání 

závěsného odznaku dle § 108 odst.2) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích při přijímání 

prohlášení snoubenců o uzavření manželství.  

Bez hlasování 
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K bodu 8:  

Zastupitelstvo obce může dle § 74 odst. (1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, neuvolněnému 

členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn  k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů   zvýšit odměnu 

až o  2 000 Kč nad maximální výši  odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto 

zákona  a prováděcího právního předpisu.  

A dále může zastupitelstvo obce  dle § 84  odst. (2) písm. o) rozhodnout o plněních z rozpočtu 

obce Kunžak pro členy zastupitelstva obce podle § 80, mimo jiné dle odst. 1) písm. a,b,zák. č. 

128/2000 Sb. zákon o obcích o poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu 

zevnějšku, jde -li o starostu,místostarostu nebo člena ZO pověřeného k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při zastupování obce na veřejných občanských 

obřadech. 

Vzhledem k počtu obřadů v matričním obvodu Kunžak se navrhuje   

1) zvýšit odměnu u neuvolněných členů zastupitelstva obce, kteří jsou oprávněni k přijímání 

projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, takto: 

za obřad částka 500,- Kč, maximálně však zvýšení o 2000,-Kč měsíčně nad maximální výši  

odměny stanovenou za výkon  jeho funkce podle tohoto zákona  a prováděcího právního 

předpisu s účinností od 03.11.2022 podle evidence účasti na obřadech 

2)poskytnout z rozpočtu obce Kunžak vždy koncem roku podle evidence účasti na obřadech 

příspěvek na  úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde -li o starostu, místostarostu 

nebo člena ZO pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství 

a při zastupování obce na veřejných občanských obřadech ve výši 500,- za každý obřad 

s účinností od 03.11.2022 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zvýšit podle § 74  odst (1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 

odměnu u neuvolněných členů zastupitelstva obce, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu 

vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, takto: za obřad částka 500,- Kč maximálně 

však zvýšení o  2 000,- Kč měsíčně nad maximální výši  odměny stanovenou za výkon  jeho 

funkce podle tohoto zákona  a prováděcího právního předpisu s účinností od 03.11.2022 podle 

evidence účasti na obřadech a poskytnout z rozpočtu obce Kunžak podle § 80 odst. 1) písm. 

a,b, zák.128/2000 Sb. o obcích vždy koncem roku podle evidence účasti na obřadech příspěvek 

na  úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde -li o starostu, místostarostu nebo člena 

ZO pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při 

zastupování obce na veřejných občanských obřadech ve výši 500,- Kč za každý obřad 

s účinností od 03.11.2022 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 9:  

Navrhuje se aby Zastupitelstvo obce Kunžak rozhodlo podle § 84, odst. 2) písm. v) zák. o obcích 

o odměnách fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a stanovilo účinnost 

těchto odměn za výkon funkce :  

- předseda komise   částka  176,- Kč/hod.  podle evidence  činnosti  v komisi za 

kalendářní rok jednorázově  

- člen výboru nebo  komise  118,- Kč/hod. podle evidence činnosti ve výboru nebo v 

komisi za kalendářního rok jednorázově 

Výše odměny se stanovuje s účinností od 03.11.2022 

V případě personální změny v obsazení funkce předsedy komise, člena výboru nebo komise , 

tj. v případě  jmenování  bude odměna náležet ode dne jmenování do příslušné funkce a 

v případě odvolání bude odměna ukončena ke dni odvolání.  
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Zastupitelstvo obce Kunžak podle § 84 odst. 2, písm. v) zákona o  zák. o obcích schvaluje 

s účinností od 03.11.2022 odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a 

vykonávají  funkci: 

- předseda komise   částka  176,- Kč/hod.  podle evidence  činnosti  v komisi za 

kalendářní rok jednorázově  

- člen výboru nebo  komise  118,- Kč/hod. podle evidence činnosti ve výboru nebo v 

komisi za kalendářního rok jednorázově 

Výše odměny se stanovuje s účinností od 03.11.2022 

V případě personální změny v obsazení funkce předsedy komise, člena výboru nebo komise , 

tj. v případě  jmenování  bude odměna náležet ode dne jmenování do příslušné funkce a 

v případě odvolání bude odměna ukončena ke dni odvolání.  

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 10: 

Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr  vzájemného darování pozemkových parcel 

katastru nemovitostí p.č. 1133/2 o výměře 565 m2,trvalý travní porost, č. 1168/3 o výměře 71 

m2,trvalý travní porost, č. 1168/4 o výměře 205 m2,trvalý travní porost, č. 1192/7 o výměře 

417 m2,trvalý travní porost, č. 1254/2 o výměře 63 m2,ostatní plocha,neplodná půda,č. 1296/9 

o výměře 140 m2,orná půda, č. 1998/4 o výměře 21 m2,trvalý travní porost, č. 1998/5 o výměře 

175 m2,trvalý travní porost, č. 4755/42 o výměře 121 m2,ostatní plocha, silnice,č. 4780/2 o 

výměře 34 m2 ostatní plocha, silnice, č. 4789/9 o výměře 55 m2, ostatní plocha, silnice, č. 

4789/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 820 m2, č. 4789/20 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 279 m2 č. 4797/3 o výměře 128 m2,ost.plocha,jiná plocha, č. 4797/4 o 

výměře 182 m2,ostatní plocha, neplodná půda, č. 4797/6 o výměře 156 m2, ostatní plocha, jiná 

plocha, č. 4809/3 o výměře 575 m2 ostatní plocha, jiná plocha, č. 4819/3 o výměře 6823 m2 

ostatní plocha, jiná plocha a č. 4819/4 o výměře 464 m2,ostatní plocha, ostatní komunikace, 

které jsou zapsány  u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův 

Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 pro obec a k. ú. Kunžak, pozemkových 

parcel katastru nemovitostí č. 1265/4 o výměře 1347 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a 

č. 1265/8 o výměře 162 m2 ,ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsána u 

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 pro obec Kunžak a k.ú. Mosty, pozemkové parcely 

katastru nemovitostí č. 2052/2 o výměře 31 m2,ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 

zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 38 pro obec Kunžak a k.ú. Valtínov a pozemkové 

parcely katastru nemovitostí č. 502/4 o výměře 1290 m2, trvalý travní porost, která je zapsána 

u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 580 pro obec Kunžak a k.ú. Suchdol u Kunžaku v dosavadním 

vlastnictví Jihočeského kraje,IČ 70890650 

za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 285/11  o výměře 48 m2ostatní plocha, silnice, č. 

379/65  o výměře 533 m2, ostatní plocha, silnice, č. 661/2  o výměře 437 m2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace,č. 3983/6 o výměře 330 m2 ostatní plocha, silnice ,č. 3983/7 o výměře 99 

m2 ostatní plocha, silnice, č. 4747/5 o výměře 1752 m2 ,ostatní plocha, silnice, č. 4748/13 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice a č. 4779/3 o výměře 1092 

m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec a k.ú. Kunžak, pozemkové parcely katastru nemovitostí č.2486  o výměře 2988 

m2,ostatní plocha, silnice, č. 2002/1  o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice a č.2492/2  o 

výměře 39 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec Kunžak a k.ú. Valtínov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č.  34/2 o 
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výměře 53 m2 ostatní plocha, silnice, č. 44/3 o výměře 75 m2, ostatní plocha, silnice  a č.44/4 

o výměře 12 m2ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec Kunžak a k.ú. Mosty a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí  č.  150/19 o 

výměře 220 m2 ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec Kunžak a k.ú. Kaproun v dosavadním vlastnictví Obce Kunžak, IČ 00246964, 

kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

obě smluvní strany solidárně. 

K záměru vzájemného darování neobdržela Obec Kunžak žádnou námitku či připomínku. 

Navrhuje se schválit vzájemné darování pozemků dle zveřejněného záměru. 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu s Jihočeským 

krajem, IČ 70890650   se sídlem 370 01 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na 

vzájemné darování pozemkových parcel katastru nemovitostí p.č. 1133/2 o výměře 565 

m2,trvalý travní porost, č. 1168/3 o výměře 71 m2,trvalý travní porost, č. 1168/4 o výměře 205 

m2,trvalý travní porost, č. 1192/7 o výměře 417 m2,trvalý travní porost, č. 1254/2 o výměře 63 

m2,ostatní plocha, neplodná půda, č. 1296/9 o výměře 140 m2,orná půda, č. 1998/4 o výměře 

21 m2,trvalý travní porost, č. 1998/5 o výměře 175 m2,trvalý travní porost, č. 4755/42 o výměře 

121 m2,ostatní plocha, silnice, č. 4780/2 o výměře 34 m2 ostatní plocha, silnice, č. 4789/9 o 

výměře 55 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4789/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 820 m2, 

č. 4789/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 279 m2 č. 4797/3 o výměře 128 

m2,ost.plocha,jiná plocha, č. 4797/4 o výměře 182 m2,ostatní plocha, neplodná půda, č. 4797/6 

o výměře 156 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 4809/3 o výměře 575 m2 ostatní plocha, jiná 

plocha, č. 4819/3 o výměře 6823 m2 ostatní plocha, jiná plocha a č. 4819/4 o výměře 464 

m2,ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány  u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 

pro obec a k. ú. Kunžak, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1265/4 o výměře 1347 

m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1265/8 o výměře 162 m2 ,ostatní plocha, ostatní 

komunikace, které jsou zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 pro obec Kunžak a k.ú. 

Mosty, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2052/2 o výměře 31 m2,ostatní plocha, 

ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 38 pro obec Kunžak 

a k.ú. Valtínov a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 502/4 o výměře 1290 m2, trvalý 

travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 580 pro obec Kunžak a k.ú. 

Suchdol u Kunžaku v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje IČ 70890650 

za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 285/11  o výměře 48 m2ostatní plocha, silnice, č. 

379/65  o výměře 533 m2, ostatní plocha, silnice, č. 661/2  o výměře 437 m2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, č. 3983/6 o výměře 330 m2 ostatní plocha,  silnice ,č. 3983/7 o výměře 99 

m2 ostatní plocha silnice, č. 4747/5 o výměře 1752 m2 ,ostatní plocha, silnice, č. 4748/13 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice a č. 4779/3 o výměře 1092 

m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj,  Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec a k.ú. Kunžak, pozemkové parcely katastru nemovitostí č.2486  o výměře 2988 

m2,ostatní plocha, silnice, č. 2002/1  o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice a č.2492/2  o 

výměře 39 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec Kunžak a k.ú. Valtínov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č.  34/2 o 

výměře 53 m2 ostatní plocha, silnice, č. 44/3 o výměře 75 m2, ostatní plocha, silnice  a č. 44/4 

o výměře 12 m2ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
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kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec Kunžak a k.ú. Mosty a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí  č.  150/19 o 

výměře 220 m2 ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec Kunžak a k.ú. Kaproun v dosavadním vlastnictví Obce Kunžak, IČ 00246964, 

kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

obě smluvní strany solidárně. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 11:  

Obec Kunžak obdržela opravený geometrický plán na uvažovaný prodej části  pozemku p.č. 

33/22, části p.č.33/27,části p.č.1420/69 a celé p.č.33/23,celé p.č.1437 v obci Kunžak,  

k.ú.Valtínov. Navrhuje se objednat znalecký posudek na stanovení ceny pro uvažovaný prodej 

pozemků -části  pozemku p.č. 33/22, části p.č.33/27,části p.č.1420/69,celé p.č.33/23 a celé 

p.č.1437 v obci Kunžak,  k.ú.Valtínov u objektů čp. 65 a čp. 67 Valtínov.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak  schvaluje, aby Obec Kunžak objednala znalecký posudek na 

stanovení ceny pro uvažovaný prodej pozemků- části  pozemku p.č. 33/22, části p.č.33/27,části 

p.č.1420/69, celé p.č.33/23 a celé p.č.1437 v obci Kunžak,  k.ú.Valtínov u objektů čp. 65 a čp. 

67 Valtínov 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 12:  

Obec Kunžak obdržela žádost Františka Rangla o uzavření smlouvy o pronájmu veřejného 

prostranství k umístění pouťových atrakcí na rok 2023. 

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 2023 za  částku 50 000,-Kč.  

 

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

pouťových atrakcí v roce 2022 starosta uzavře smlouvu o pronájmu veřejného prostranství k 

umístění pouťových atrakcí v termínu konání tradiční pouti na rok 2023 s Františkem Ranglem, 

IČ 13500554 Vestec čp.88, Praha- západ za smluvní částku 50 000,-Kč.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 9x 

Proti: 1x Košťál 

Zdržel se: 1x Dobeš 

 

K bodu 13:  

Po dokončení stavby „Rekonstrukce Žižkovy ulice“ převzala Obec Kunžak do majetku: 

vodovodní řad A 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 90x8,2 mm o celkové délce 84,70 m 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 110x10 mm o celkové délce 109,15 m 

• vodovodní řad A1 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 110x10 mm o celkové délce 30 m 

• kanalizační stoka B 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 75,10 m 

• kanalizační stoka B1 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 71,50 m 
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• kanalizační stoka B2 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 26,25 m 

na pozemcích parc.č. 4839, 4838, 4747/1 a 4840/1 v k.ú. Kunžak a navrhuje ho pronajmout   

společnosti ČEVAK a.s. IČ 60849657 se sídlem Severní   2264/8,   370 10 České Budějovice 

formou dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného 

vodohospodářského majetku obce Kunžak za účelem jeho správy a provozování uzavřené dne 

5.12.2005 ve znění pozdějších dodatků . 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru pronájmu  

• vodovodní řad A 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 90x8,2 mm o celkové délce 84,70 m 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 110x10 mm o celkové délce 109,15 m 

• vodovodní řad A1 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 110x10 mm o celkové délce 30 m 

• kanalizační stoka B 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 75,10 m 

• kanalizační stoka B1 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 71,50 m 

• kanalizační stoka B2 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 26,25 m 

na pozemcích parc.č. 4839, 4838, 4747/1 a 4840/1 v k.ú. Kunžak společnosti ČEVAK a.s. IČ 

60849657 se sídlem Severní   2264/8,   370 10 České Budějovice formou dodatku č. 10 ke 

Smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského 

majetku obce Kunžak za účelem jeho správy a provozování uzavřené dne 5.12.2005 ve znění 

pozdějších dodatků . 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 14:  

Bod nebyl projednáván. 

 

K bodu 15:  

Zastupitelé obdrželi předběžný návrh akcí obce Kunžak na rok 2023 v celkovém objemu  

36,7 milionů. Návrh akcí byl upraven tak, aby celkový objem akcí nepřesáhl předpokládaný 

přebytek z roku 2022 a minulých let. Do prioritních akcí byly zařazeny akce rozepsané v 

přehledu ve výši 5,085 mil. korun, ostatní akce do celkové výše 29,615 mil. korun budou 

průběžně doplňovány dle potřeby v roce 2023. Tento návrh zastupitelé projednali.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zařazení akcí na rok 2023 dle návrhu. Tyto akce budou 

zapracovány do připravovaného návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2023. Přehled akcí obce 

Kunžak na rok 2023 je nedílnou součástí tohoto zápisu.  

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 16:  

Starosta seznámil zastupitele s obsahem dopisu a navrhuje poptat 3 cenové nabídky na 

odbahnění potoka p.č. 4829 v k.ú. Kunžak od mostku v Čechově ulici v délce 100m proti 

proudu. 
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Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu zajištěním 3 cenových nabídek na odbahnění 

potoka p.č. 4829 v k.ú. Kunžak od mostku v Čechově ulici v délce 100m proti proudu. 

Výsledek hlasování:  

Pro: jednohlasně 

 

K bodu 17:  

Obec Kunžak hodlá uzavřít dohodu o pracovní činnosti na obsluhu plynového kotle v obecní 

budově čp. 199-hasičská zbrojnice Kunžak se členem zastupitelstva obce p. Ondřejem Mrkvou. 

Podle § 84 odst. (2)písm. p) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno  

vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva 

obce.  

 

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje uzavřít dohodu o pracovní činnosti na obsluhu plynového 

kotle v obecní budově čp. 199-hasičská zbrojnice Kunžak mezi obcí Kunžak a členem 

zastupitelstva obce p.Ondřejem Mrkvou. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10x 

Proti: 0x 

Zdržel se: 1x Mrkva 

 

K bodu 18 Různé:  

A) MŠ Kunžak bude v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2022 do 02.01.2023 uzavřena 

 

K bodu 19 Diskuse: 

Pan Drobil – uzávěrka Kunžackého zpravodaje bude 9.12. 2022 

• Vánoční koncert je plánován na 20. 12. 2022   

Pan Král – od 21. 10. 2022 je s panem Pavlem Ibošem uzavřena dohoda o provedení práce na 

zajištění údržby obce 
                 
 

                                                              Usnesení č. 2 

 Zastupitelstva obce Kunžak dne 03. 11. 2022 

 

Zastupitelstvo obce Kunžak 

 

S ch v a l u j e :  

• místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 v nezměněné 

výši 800,- Kč 

• poskytnutí individuální dotace Českému svazu žen, z.s. Kunžak ve výši 15 000,- Kč na 

občerstvení, balíčky pro děti na pořádání Vánočních trhů na náměstí v Kunžaku, které 

se konají  04.12.2022. 

Text Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením č. 3. dne 22.11.2018 
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• dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2023 dle předloženého návrhu 

kalkulace takto:  

Pohyblivá složka vodného (bez DPH)        42,40 Kč/m3 

Pohyblivá složka stočného (bez DPH)       29,52 Kč/m3 

Celkem /bez DPH/                        71,92 Kč/m3 

Celkem s  DPH                                           79,11 Kč/m3 

 

 

 

 

 

 

• zajištění kulturního vystoupení Divadla Chůdadlo, dne 4. prosince 2022 z prostředků 

Obce Kunžak v celkové výši 24 500,- Kč 

• zvýšit podle § 74  odst (1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, odměnu u neuvolněných členů 

zastupitelstva obce, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, takto: za obřad částka 500,- Kč maximálně však zvýšení o   

2 000 Kč měsíčně nad maximální výši  odměny stanovenou za výkon  jeho funkce podle 

tohoto zákona  a prováděcího právního předpisu s účinností od 03.11.2022 podle 

evidence účasti na obřadech a poskytnout z rozpočtu obce Kunžak podle § 80 odst. 1) 

písm. a,b, zák.128/2000 Sb. o obcích vždy koncem roku podle evidence účasti na 

obřadech příspěvek na  úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde -li o 

starostu, místostarostu nebo člena ZO pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, 

že spolu vstupují do manželství a při zastupování obce na veřejných občanských 

obřadech ve výši 500,- Kč za každý obřad s účinností od 03.11.2022 

• s účinností od 03.11.2022 odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 

obce a vykonávají  funkci: 

- předseda komise   částka  176,- Kč/hod.  podle evidence  činnosti  v komisi za 

kalendářní rok jednorázově  

- člen výboru nebo  komise  118,- Kč/hod. podle evidence činnosti ve výboru nebo v 

komisi za kalendářního rok jednorázově 

Výše odměny se stanovuje s účinností od 03.11.2022 

V případě personální změny v obsazení funkce předsedy komise, člena výboru nebo 

komise , tj. v případě  jmenování  bude odměna náležet ode dne jmenování do příslušné 

funkce a v případě odvolání bude odměna ukončena ke dni odvolání 

• aby Obec Kunžak uzavřela smlouvu s Jihočeským krajem, IČ 70890650   se sídlem 370 

01 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na vzájemné darování pozemkových 

parcel katastru nemovitostí p.č. 1133/2 o výměře 565 m2,trvalý travní porost, č. 1168/3 

o výměře 71 m2,trvalý travní porost, č. 1168/4 o výměře 205 m2,trvalý travní porost, 

č. 1192/7 o výměře 417 m2,trvalý travní porost, č. 1254/2 o výměře 63 m2,ostatní 

plocha, neplodná půda, č. 1296/9 o výměře 140 m2,orná půda, č. 1998/4 o výměře 21 

m2,trvalý travní porost, č. 1998/5 o výměře 175 m2,trvalý travní porost, č. 4755/42 o 

výměře 121 m2,ostatní plocha, silnice, č. 4780/2 o výměře 34 m2 ostatní plocha, 

silnice, č. 4789/9 o výměře 55 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4789/19 ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 820 m2, č. 4789/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

279 m2 č. 4797/3 o výměře 128 m2,ost.plocha,jiná plocha, č. 4797/4 o výměře 182 

m2,ostatní plocha, neplodná půda, č. 4797/6 o výměře 156 m2, ostatní plocha, jiná 

plocha, č. 4809/3 o výměře 575 m2 ostatní plocha, jiná plocha, č. 4819/3 o výměře 

6823 m2 ostatní plocha, jiná plocha a č. 4819/4 o výměře 464 m2,ostatní plocha, ostatní 

komunikace, které jsou zapsány  u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 pro obec 

Vodoměry Pevné složky (Kč/rok)  

skupina  Qp(m3/H) z vodného ze stočného celkem 

A do 4 122 75 197 

B do 10  375 332 707 

Kč/m3   1,03 
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a k. ú. Kunžak, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1265/4 o výměře 1347 m2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1265/8 o výměře 162 m2 ,ostatní plocha, ostatní 

komunikace, které jsou zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 pro obec 

Kunžak a k.ú. Mosty, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2052/2 o výměře 31 

m2,ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví č. 38 pro obec Kunžak a k.ú. Valtínov a pozemkové parcely katastru 

nemovitostí č. 502/4 o výměře 1290 m2, trvalý travní porost, která je zapsána u 

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 580 pro obec Kunžak a k.ú. Suchdol u 

Kunžaku v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje IČ 70890650 

za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 285/11  o výměře 48 m2ostatní plocha, 

silnice, č. 379/65  o výměře 533 m2, ostatní plocha, silnice, č. 661/2  o výměře 437 m2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3983/6 o výměře 330 m2 ostatní plocha,  silnice, 

č. 3983/7 o výměře 99 m2 ostatní plocha silnice, č. 4747/5 o výměře 1752 m2 ,ostatní 

plocha, silnice, č. 4748/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, ostatní 

plocha, silnice a č. 4779/3 o výměře 1092 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které 

jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,  Katastrální pracoviště 

Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. 

Kunžak, pozemkové parcely katastru nemovitostí č.2486  o výměře 2988 m2,ostatní 

plocha, silnice, č. 2002/1  o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice a č.2492/2  o výměře 

39 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 

č. 10001 pro obec Kunžak a k.ú. Valtínov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č.  

34/2 o výměře 53 m2 ostatní plocha, silnice, č. 44/3 o výměře 75 m2, ostatní plocha, 

silnice  a č. 44/4 o výměře 12 m2ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u 

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak a k.ú. Mosty a 

pozemkovou parcelu katastru nemovitostí  č.  150/19 o výměře 220 m2 ostatní plocha, 

silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak 

a k.ú. Kaproun v dosavadním vlastnictví Obce Kunžak, IČ 00246964, kdy poplatek 

spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě 

smluvní strany solidárně 

• aby Obec Kunžak objednala znalecký posudek na stanovení ceny pro uvažovaný prodej 

pozemků- části  pozemku p.č. 33/22, části p.č.33/27,části p.č.1420/69,celé p.č.33/23 a 

celé p.č.1437 v obci Kunžak,  k.ú.Valtínov u objektů čp. 65 a čp. 67 Valtínov 

• zveřejnění záměru pronájmu  

• vodovodní řad A 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 90x8,2 mm o celkové délce 84,70 m 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 110x10 mm o celkové délce 109,15 m 

• vodovodní řad A1 

potrubí PE 100 RC SDR 11pro PN 16, De 110x10 mm o celkové délce 30 m 

• kanalizační stoka B 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 75,10 m 

• kanalizační stoka B1 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 71,50 m 

• kanalizační stoka B2 

potrubí PVC KG DN 250 o celkové délce 26,25 m 
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na pozemcích parc.č. 4839, 4838, 4747/1 a 4840/1 v k.ú. Kunžak společnosti ČEVAK 

a.s. IČ 60849657 se sídlem Severní   2264/8,   370 10 České Budějovice formou dodatku 

č. 10 ke Smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného 

vodohospodářského majetku obce Kunžak za účelem jeho správy a provozování 

uzavřené dne 5.12.2005 ve znění pozdějších dodatků  

• zařazení akcí na rok 2023 dle návrhu. Tyto akce budou zapracovány do připravovaného 

návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2023. Přehled akcí obce Kunžak na rok 2023 je 

nedílnou součástí tohoto zápisu 

• uzavřít dohodu o pracovní činnosti na obsluhu plynového kotle v obecní budově          

čp. 199-hasičská zbrojnice Kunžak mezi obcí Kunžak a členem zastupitelstva obce       

p. Ondřejem Mrkvou 

 

N e s ch v a l u j e: 

• zapojení obce Kunžak do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 

nenecháme II“ 

 

P o v ě ř u j e: 

• člena Zastupitelstva obce Kunžak pana  Josefa Drobila   aby podle § 11a) odst. 1,písm.a) 

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů přijímal prohlášení snoubenců  o uzavření manželství, a to pouze ve správním 

obvodu  matričního úřadu Kunžak 

• starostu zajištěním 3 cenových nabídek na odbahnění potoka p.č. 4829 v k.ú. Kunžak 

od mostku v Čechově ulici v délce 100m proti proudu 

 

B e r e  n a  v ě d o m í: 

• že vzhledem k bezproblémovému zajištění pouťových atrakcí v roce 2022 starosta 

uzavře smlouvu o pronájmu veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí v 

termínu konání tradiční pouti na rok 2023 s Františkem Ranglem, IČ 13500554 Vestec 

čp.88, Praha- západ za smluvní částku 50 000,-Kč.  

 

Schůze skončila v 20.00 hodin                                                                

Zapsala: Matoušková 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

        Zdeněk Košťál                                                                        Vladimír Zátopek 

          Ověřeno dne:                                                                              Ověřeno dne: 

 

 

 

 

                                                                 Petr Král 

                                                              starosta obce 

 

 

                                                              Ověřeno dne: 

 


