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U s n e s e n í č. 35
z jednání zastupitelstva obce Kunžak 23.6.2005
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2004, a to bez výhrad
- s prodejem p.č. 951/9 ostat. pl. jiná plocha o výměře 258 m2 takto označené GP č. 28717/2005 Autocampu Zvůle s.r.o. za cenu 165,-- Kč/m2 s tím, že Autocamp Zvůle s.r.o. uhradí
geometrický plán ve výši Kč 4 998,-- a vklad do katastru nemovitostí.
- se stavbou přístřešku na auto u domu čp. 27 Kunžak, Malé Podolí s tím, že podpěrné
sloupy budou provedeny kamennou podezdívkou, vyzděné s cihel, omítka jako fasáda na
domě, bude snížena výška, přístřešek bude kopírovat stavbu.
- s výstavbou rekreačního objektu na parcele číslo 449,159/662 k. ú. Kunžak
- se zveřejněním záměru pronájmu veškerého vodohospodářského majetku ve vlastnictví
obce, za účelem jeho správy a provozování dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- s uzavřením smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi obcí Kunžak a městem Nová
Bystřice za účelem finančního zabezpečení projektu: Zimní běžecké trasy v příhraničním
regionu České Kanady – II. etapa ve výši Kč 29.691,-- s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Obcí Kunžak a Nadací pro jihočeské cyklostezky.
- s opravou fasády štítu hasičské zbrojnice v Kunžaku, který přiléhá k nově budované
přístavbě. Celková cena opravy fasády štítu činí Kč 43.265,62.
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a s uzavřením kupní smlouvy mezi Obcí Kunžak a
prodávající paní Blankou Radovou, na parcelu číslo 127/1 ost.pl.ost.komunikace o výměře
246 m2 v obci a k.ú. Kunžak, takto označenou v geometrickém plánu č. zak. 719-73/2005 ze
dne 24.05.2005 za dohodnutou kupní cenu Kč 36.900,--. Kupní cena bude paní Blance
Radové vyplacena při podpisu kupní smlouvy. Kupující Obec Kunžak uhradí vklad do
katastru nemovitostí.
- se smlouvou o sdružení finančních prostředků na stavbu „Dětské hřiště – Kunžak“ mezi obcí
Kunžak a mikroregionem Podjavořicko. Finanční prostředky ve výši Kč 89.986,-- převede
obec Kunžak na účet mikroregionu Podjavořicko do 10.08.2005.
- s prodejem dílu „a“ o výměře 3 m2, odděleného z obecního pozemku číslo 128/2
ost.pl.ost.kom. o výměře 133 m2, který je geometrickým plánem č.719-73/2005 sloučen do
zahrady p.č. 128/1 paní Jitce Hrbotické,Kunžak,Hradecká 163. Kupní cena je Kč 40,-- /m2.
Náklady s kupní smlouvou spojené hradí obec.
- s odkupem PK parcely 18 o výměře 177 m2 v obci a k.ú.Kunžak pro majetkoprávní
vypořádání areálu u Domu s pečovatelskou službou v Kunžaku
od Boženy Klepáčové,Šenov 360 a Blanky Ratolístkové, Strmilov 416, za Kč 40/m2. Vklad
do KN hradí obec.
- s vedením přívodního řadu na pozemcích p.č. PK 772 díl d a PK 773 díl l v k.ú.Mosty pro
napájení nového rybníka na p.č. 2001/1 v k.ú. Kunžak pro firmu Mintaka s.r.o., Humpolec.
- se zveřejněním záměru prodeje parcely 761/1 o výměře 860 m2 zahrada a 759/18 trvalý
travní porost o výměře 126 m2 v obci Kunžak,k.ú.Mosty na úřední desce, kupní cena u p.č.
761/1 Kč 30/m2 a u parcely 759/18 Kč 10,--/m2
S c h v a l u j e:
- předložená rozpočtová opatření vlastní č. 9/2005 – 12/2005
- cenu starých obrubníků ve výši 20,-- Kč za kus pro drobný prodej
- cenu vstupného na koncert 16.7.2005 ve výši 70,-- Kč a na koncert 14.8.2005
ve výši 80,-- Kč
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Bere na vědomí:
- poděkování Farního sboru ČCE, kazatelská stanice Valtínov za příspěvek na práce
související s přípravou významného jubilea valtínovského kostela – 100 let od dokončení jeho
stavby a za možnost uspořádat pohoštění v objektu bývalého obecního úřadu ve Valtínově.
- že paní Žofie Kozová, Kunžak, Střížovická 202 nesouhlasí s navrženou směnou části
pozemku p.č. 32/1 za část obecního postesku stp. 28 v obci a k.ú. Kunžak
- žádost manželů Maškových, Kunžak 310 o odkup stavební parcely. Žádost bude zařazena
do pořadníku žadatelů
- informaci, že pan Skřičil daroval barvu na fasádu čp. 60 v Mostech a žádá o zaslání
poděkování
- informaci o postupu prací na stavbě kanalizace Kunžak – Malé Podolí, středotlakého
plynovodu a opravě vodovodního řadu
- informaci o postupu prací na opravě MK na jižní a západní části náměstí
Nesouhlasí:
- s požadavkem manželů Košťálových na výstavbu zdi na nově vzniklých hranicích jejich
pozemků . Trvá na původních podmínkách , dohodnutých se všemi majiteli dotčených
pozemků a znovu potvrzuje, že veškeré náklady, se smlouvou spojené ponese Obec Kunžak.
Cesta bude zatím pouze zpevněná štěrkem a bude využita na odvoz odpadu ze hřbitova a
k údržbě pozemků v majetku obce.
- s prodejem ani pronájmem části p.č. 2/1 v k.ú. Suchdol u Kunžaku
- s prodejem p.č. 5,6/1 a části p.č. 8 v k.ú. Valtínov, možný je další pronájem pozemků
Ukládá:
- stavební komisi – posoudit možnost odprodeje pozemků vedených v KN jako 18/1 trvalý
travní porost o výměře 229 m2, 18/2 zahrada o výměře 754 m2, 1420/28 ost. plocha ost.
komunikace o výměře 641 m2 a PK parcelu 18/1 o výměře 1328 m2 v k.ú. Valtínov. Pozemek
18/2 je v současné době pronajat Miloši Girekovi, čp. 37
- stavební komisi – posoudit možnost prodeje pozemků v k.ú. Valtínov ve vlastnictví obce,
PK zjednodušená evidence 251 o výměře 716 m2 a 310 o výměře 1065 m2 as 252/4 o výměře
108 m2
- stavební komisi – posoudit na místě řešení přístupu po pozemku 4787 PK o
výměře 1452 m2, dnes v majetku České Republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, část
bývalého statku veřejného, cesta. Část původní PK parcely 4787, která je dnes v majetku
státu, ve správě Pozemkového fondu, nemá v dnešní mapě zakresleny hranice, je v KN mapě
součástí KN parcely č. 2275/1 pastva. Zbývající části bývalého PK pozemku 4787 jsou v KN
mapě zakresleny a označeny jako KN 4787/1 a 4787/2
O v ě ř o v a t e l é:
Mgr Eva Krafková

Ing. Petr Popela

Jaroslav Čapek
starosta
Schůze skončila ve 21.40 hodin
Zapsala: Danielová

