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U s n e s e n í č. 33
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 19.5.2005
Zastupitelstvo obce:
S c h v a l u j e:
- přidělení bytu v DPS č. 10 paní Libuši Illeové
- přidělen bytu č. 11 panu Eduardu Štvrteckému
- přidělení bytu– garsonky v čp. 170 v Kunžaku panu Petru Kovářovi
- smlouvu o zřízení věcného břemene J-033—2-1112 pro Český Telecom a.s. se sídlem
Olšanská 55/5 130 34 Praha 3 na zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné
telekomunikační sítě, vymezené přiloženým GP na parcelách
2981/1,2981/61,2981/84,2981/110,2981/125,2981/127,2981/131,vedených v KN a na
parcelách č. 2978 PK, 2995 PK, díl 2, vedených v zjednodušené pozemkové evidenci PK
v k.ú. a obci Kunžak.
- osazení obrubníků v Hradecké ulici dle nabídky firmy COLAS, která provádí opravu
komunikace za částku cca 300 000,-- Kč včetně DPH.Konečný rozsah výměny obrubníků
bude upřesněn na jednání v pondělí 23.5.Obsahem této nabídky je osazení cca 400 m nových
obrubníků v Hradecké ulici od křižovatky u hřbitova k náměstí., výměna cca 20 ks obrubníků
za starší v prostoru od křižovatky u hřbitova k benzinové pumpě a výměna 141 m obrubníků
za starší od čp. 12 k čp. 5 ve Strmilovské ulici. Starší obrubníky dodá Obec Kunžak.
V letošním roce uhradí Obec 200 000,-- Kč a zbývající částku pak v I. čtvrtletí 2006.
- rozpočtová opatření vlastní č. 7 a 8/2005, která jsou nedálnou součástí tohoto zápisu.
Souhlasí:
- se zadáním zakázky „Přístavba hasičské zbrojnice Kunžak“ firmě Staving Studená s.r.o. za
nabídnutou cenu 844 588,05 Kč včetně DPH.
- se zadáním zakázky „Přístavba hasičské zbrojnice Valtínov“ firmě Moučka PS s.r.o., Mosty
39 za nabídnutou cenu 857 299,80 Kč včetně DPH s tím, že stavba bude realizována podle
přepracovaného projektu a proběhne ve dvou etapách. V roce 2005 požaduje prostavět částku
457 300,-- Kč, zbytek v roce 2006.
- s uzavřením směnné smlouvy s manželi Zdeňkem
a Boženou Košťálovými ,Kunžak ,Dačická čp. 173 na směnu částí obecních pozemků a to
dílu „a“ o výměře 78 m2 odděleného z p.č. 3024 zahrada a dílu „b“ o výměře 31 m2
odděleného z p.č. 3023/1 zahrada za jejich díl „c“ o výměře 109 m2 oddělený z p.č. 3022
ost.pl. man.pl. o výměře 1313 m2, vše v obci a k.ú.Kunžak.
Na části nové hranice mezi dílem „c“ a dílem „d“ p.č.3022 zhotoví Obec Kunžak zaplocení
s otvírací branou.Na nově vzniklé hranici mezi pozemkem 3022 a p.č.3024 a 3023/1 si
oplocení zhotoví na své náklady manželé Košťálovi.
Daň ze směny hradí každá smluvní strana jednou polovinou.Smluvní strany si nebudou hradit
žádné další náklady, výměnou pozemků o stejné výměře jsou jejich nároky vypořádány.
Hodnota směňovaných pozemků fyzických osob pro daňové účely bude patrná z odhadu,
který uhradí obec. Pozemky se směňují k majetkoprávnímu vypořádání pozemků na cestu ke
hřbitovu v Kunžaku, podle územního plánu.
- s přijetím daru pozemku 3021/5 zahrada o výměře 81 m2 v obci a k.ú.Kunžak na základě
geometrického plánu 714-8/2005 pro majetkoprávní vypořádání pozemku na cestu ke
hřbitovu v Kunžaku od manželů Jana a Marie Vrlíkových,Kunžak,Dačická čp.172. Obec
Kunžak na nové hranici mezi p.č.3021/5 a 3021/2 zhotoví zaplocení s otvírací branou.
Obec je osvobozena od daně darovací a podání přiznání.
- s přijetím daru pozemku 3021/6 zahrada o výměře 108 m2 v obci a k.ú.Kunžak na základě
geometrického plánu 714-8/2005 pro majetkoprávní vypořádání pozemku na cestu ke
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hřbitovu v Kunžaku od manželů Františka a Evy Dvořákových, Kunžak,Dačická čp. 171.
Obec Kunžak na nové hranici mezi p.č. 3021/6 a 3021/1 zhotoví zaplocení s otvírací
branou.Obec je osvobozena od daně darovací a podání přiznání.
- se zadáním zakázky „Výstavba dětského hřiště v Kunžaku „ firmě PAS PLUS s.r.o., Sibřina,
Sluštice za nabídnutou cenu 269 065,-- Kč včetně DPH
- s uspořádáním koncertu Petra Nouzovského a Štěpána Štrupla v kostele v Kunžaku dne
16.7.2005 ve 20.oo hodin v rámci letního festivalu varhan a violoncella.
- s poskytnutím dotace TJ Obal Rozkoš Kunžak na činnost ve výši 50000,-- Kč a převedení
částky 40 000,-- Kč z výtěžku odvodu na VPÚ z provozu výherních hracích přístrojů.
- s provedením rozvodu vody na hřbitově v Kunžaku panem Leošem Janotkou za nabídnutou
cenu 8944,-- Kč včetně DPH
- s přestavbou jednoho pavilonu MŠ na zdravotní středisko. Požaduje však předložit studii.
Možnosti financování akce budou předmětem dalšího jednání.
- s umístěním sázkové kanceláře TIP+TIP+TIP v budově bývalého kina v Kunžaku
- se stavbou prodejny uzenin a letního přístřešku na p.č. 2945/1 v ulici Boženy Němcové
v Kunžaku, u domu čp. 426 za předpokladu dodržení podmínek, uvedených v zápisu stavební
komise Obce Kunžak z místního šetření dne 4.5.2005
S tím, aby paní Žofii Kozové byla nabídnuta směna části p.č. 32/1 z majetku paní Kozové za
část p.č. st. 28 z majetku Obce Kunžak, vše v k.ú. a obci Kunžak.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 3000,-- Kč Českobratrské církvi evangelické, farnímu
sboru Velká Lhota u příležitosti 100. výročí vysvěcení kostela ve Valtínově.
- s pronájmem těchto pozemků
p.č. 379/2, díl „i“ – louka o výměře 440 m
p.č. 285/2, díl „c“ – ostatní plocha o výměře 2058 m2
p.č. 430 st., díl „l“ – stav. plocha o výměře 86 m2
Lumíru Kolmanovi, Strmilov, Martínkova 448 na dobu od 1.1.2005 do 31.12.2005 za
nájemné ve výši 2,-- Kč za m2 a rok.
- se stavbou rodinného domu s hospodářským objektem včetně ČOV Lánecký mlýn firmou
MINTAKA s.r.o. Humpolec dle předložené PD
- s poskytnutím dřeva na lavičky na tribunu u hřiště v Kunžaku
- s uzavřením kupní smlouvy s Jaroslavem a Vlastou Šabatkovými, Kunžak,Nová 353 na p.č.
5/6 ost.pl.man.pl. o výměře 26 m2 v obci a k.ú.Kunžak, za cenu Kč 70/m2. Vklad uhradí
obec,hodnota prodávaného pozemku fyzických osob pro daňové účely bude patrná z odhadu,
který uhradí Obec.
Pozemek obec Kunžak kupuje pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod chodníkem u
čp.353 v Nové ulici v Kunžak.
- s tím, aby Blance Ratolístkové, Strmilov 416 a Boženě Klepáčové, Šenov 360 bylo navrženo
odkoupení poloviny parcely PK č. 18 v k.ú. Kunžak o výměře 177 m2 za Kč 40,-- Kč /m2
k majetkoprávnímu vypořádání areálu u DPS Kunžak.
- s vydáním Kunžackého zpravodaje na přelomu června a července
U k l á d á:
- stavební komisi projednat, zda je možno část pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Suchdol prodat
nebo pronajmout jako příjezd k čp. 1 v Suchdole.
- stavení komisi posoudit možnost prodeje části p.č. 5, 6/1 a části p.č. 8 v k.ú. Valtínov –
přes pozemky vede vodovod, částečně kabel NN,veřejné osvětlení a blízko bude kanalizační
sběrač.
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Bere na vědomí:
- informaci o jednání valné hromady společnosti Ekoskládka Jindřichův Hradec
- informaci o poskytnutí dotace na opravu MK v Kunžaku – náměstí
- informaci o přemístění autobusových zastávek v Jindřichově Hradci s platností od 12.6.2005
- informaci o uzavření Dohody o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí
Kunžak a Blankou Radovou, Kunžak 297
- informaci o postupu prací na akci „ Kanalizace a STL plynovody Kunžak – Malé Podolí“
- informaci o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin v lokalitě,
určené pro výstavbu RD v Kunžaku – Malé Podolí
- informaci komise veřejného pořádku o vyřízení stížnosti paní Dušovské na slepice pana
Lovětínského

O v ě ř o v a t e l é:
Brunnerová Alena

Holoubek Jaromír

