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Z á p i s č. 41
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 26.01.2006 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Holoubek Jar., Kálal Rob., Brunnerová A.,
Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Ing. Kovář E., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E.,
Zámečník Zd.
Přítomná veřejnost: Pudil Jiří, Pudilová Lucie, Lovětínský Ant. Ing. Lovětínský Ant.
Přizvána: Danielová
Lucie Pudilová požádala, zda by na začátek jednání mohl být přesunut prodej p.č. 2981/127
Program: 1. Prodej p.č. 2981/127
2. Žádost o rozšíření VO Zvůle
3. Žádost o poskytnutí dotace na „Zadláždění tribuny a části prostranství areálu
fotbalového hřiště
4. Rozpočet na rok 2006
5. Smlouva o sdružení fin. prostředků – zimní běžecké trati
6. Příspěvek Sdružení rodičů při ZŠ Kunžak
7. Různé
Zastupitelstvo souhlasí s tímto programem po přesunutí prvních tří bodů jednání.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Kovář Eduard, Hanzalík Rudolf
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu l:
Obec obdržela po zveřejnění záměru prodeje dvě žádosti o stavební pozemek 2981/127 o
výměře 737 m2 v Nerudově ulici v Kunžaku.
Cenové nabídky podali: 1. Lucie Pudilová, Kunžak 413 – 23.1.06 v 8.20 hodin
2. Petr Veith, Člunek 102 – 25.1.06 v 13.10 hodin
Starosta otevřel zapečetěné obálky v tom pořadí, jak byly doručeny.
- Lucie Pudilová, Kunžak 413 – nabízí kupní cenu 130 000,-- Kč
- Petr Veith, Člunek 102 – nabízí 75,-- Kč/m2, tj. 55 275,-- Kč
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na p.č. 2981/127
ost. pl. jiná pl. o výměře 737 m2 v obci a k.ú. Kunžak s Lucií Pudilovou, Kunžak, Bystřická
413 za nabídnutou cenu 130 000,-- Kč s těmito podmínkami:
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s tím, že do
18 měsíců od uzavření budoucí smlouvy kupní zahájí na základě pravomocného
stavebního povolení fyzickou výstavbu rodinného domu na pozemku 2981/127 v obci
a k.ú. Kunžak.
- kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena včetně dalších nákladů, tj. jednorázových
nákladů, spojených se stavbou vodovodní přípojky (3000,-- Kč) a kanalizační přípojky
( 15000,--Kč) a geometrického plánu za 2730,-- Kč bude uhrazena do 30 dnů od
fyzického zahájení výstavby rodinného domu
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-

kupující uhradí daň z převodu nemovitostí
pokud k fyzickému zahájení stavby do 18 měsíců ode dne uzavření budoucí smlouvy
kupní nedojde, kupní smlouva nebude uzavřena a pozemek zůstane v majetku Obce
Kunžak
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Ing. Ant. Lovětínského, Věry Lovětínský,
Antonína Lovětínského a Marie Lovětínský, ve kterém mimo jiné žádají o rozšíření veřejného
osvětlení na Zvůli v počtu dvou kusů světel v prostoru od transformátoru k novému
rodinnému domu Ing. Lovětínského. Dále žádají o umístění kontejnerů na plasty a sklo na
Zvůli . Jako námět pro zamyšlení předkládají návrh na instalování informační desky obce na
Zvůli, na které by byly zveřejňovány důležité informace. Jako poslední připomínají
nevyhovující stav místní komunikace na Zvůli.
Poté starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu, kterým odpověděl rodině
Lovětínských s tím, že věcný obsah jejich dopisu bude projednán v lednovém zastupitelstvu
obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby bylo v letošním roce provedeno rozšíření VO na Zvůli
v počtu dvou kusů světel a s tím, aby byla na Zvůli instalována informační tabule, na které
budou zveřejňovány důležité informace.
Hlasování: jednohlasně
Pokud se týká umístění kontejnerů na plasty a na sklo, bude zváženo, zda by bylo možné
jejich umístění pouze na letní sezonu, protože v době mimo sezonu by to bylo pro 8 trvale
bydlících občanů neekonomické.
Oprava místní komunikace na Zvůli je každoročně prováděna. Bez získání dotací není obec
schopna zainventovat kompletní rekonstrukci. Komunikace na Zvůli je zahrnuta do plánu
oprav místních komunikací do třetí etapy, na kterou bude žádáno o dotace.
Pan Lovětínský starší žádá o to, aby u kapličky byl upraven hrbol na komunikaci, protože tam
nová nižší auta nemohou projet. Starosta přislíbil, že to projedná při rozšíření VO.
K bodu 3:
Jihočeský kraj vypsal grant na finanční podporu v rámci Programu l – příspěvky na
rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení. TJ Obal Rozkoš Kunžak žádá o poskytnutí
příspěvku na akci „Zadláždění tribuny a části prostranství areálu fotbalového hřiště Kunžak“.
Rozpočet na akci je 392 c140,67 Kč, z toho by dotace činila maximálně 200 tis. Kč. Je
potřeba rozhodnout o tom, že obec by v případě získání dotace dofinancovala zbývající
částku, tj. 192 140,67 Kč, protože tribuna i areál hřiště jsou v majetku obce.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 192 140,67 Kč pro
TJ Obal Rozkoš Kunžak na dofinancování projektu „Zadláždění tribuny a části prostranství
areálu fotbalového hřiště Kunžak“ . Dotace obce bude poskytnuta pouze v případě, že TJ Obal
Rozkoš získá finanční podporu v rámci Programu I – příspěvky na rekonstrukce a vybavení
sportovních zařízení z rozpočtu jihočeského kraje.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4:
Rozpočet obce Kunžak na rok
Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh rozpočtu a souhlasí se zveřejněním návrhu
rozpočtu obce Kunžak na rok 2006 v celkovém objemu příjmů ve výši 14 374 800,--, výdajů
ve výši 16 389 300,-- Kč a financování ve výši 2 014 500,-- Kč. Návrh rozpočtu na rok 2006
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 5:
SPOM se podařilo získat dotaci ve výši 1 416 000,-- Kč, z toho 1 178 000,-- Kč činí náklady
na údržbu zimních běžeckých tras na dobu 2 sezon a mapa za 238 000,-- Kč včetně DPH.
Příspěvek EU činí 1 062 000,-- Kč, finanční spoluúčast 7 obcí je 354 100,-- Kč. Vzhledem
k tomu, že projekt musí být předfinancován, je nutné sdružit prostředky na zvláštní účet
SPOM.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi
Obcí Kunžak a SPOM okresu Jindřichův Hradec za účelem zabezpečení projektu „Zimní
běžecké trasy v příhraničním regionu České Kanady“. V rámci projektu budou v období
listopad 2005 až jaro 2007 v závislosti na sněhových podmínkách udržovány zimní běžecké
trasy v regionu SPOM a vytištěna společná mapa.Podíl obce Kunžak bude použit na
financování údržby tras v obvodu obce Kunžak, která bude vždy jasně vymezena ve faktuře
dodavatelské firmy a na vydání společné mapy.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Sdružení rodičů a přátel při ZŠ v Kunžaku žádá Obec o finanční příspěvek ve výši
30 000,-- Kč na pořízení přenosného terminálu v bodovém písmu Braille Voyager 44 a
odečítač s hlasovým a hmatovým výstupem Windows-Eyes 5.0 pro nevidomého žáka Martina
Bočka, který navštěvuje 6. ročník ZŠ Kunžak. Tyto pomůcky mu pomohou při využívání
výpočetní techniky a Internetu v učebním předmětu informatika, což je jedna z mála oblastí,
na kterou se může orientovat.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 30 000,-- Kč Sdružení rodičů při ZŠ
Kunžak na pořízení přenosného terminálu v bodovém písmu Braille Voyager 44 a odečítač
s hlasovým a hmatovým výstupem Windows-Eyes 5.0 pro nevidomého žáka Martina Bočka.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7: Různé
a) Petr Nouzovský žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,-- Kč na
zajištění Jihočeského komorního festivalu 2006, v jehož rámci bude i jeden koncert
v kostele v Kunžaku v termínu 9.7.2006
Zastupitelstvo souhlasí, hlasování jednohlasně
b) Český svaz včelařů, základní organizace Jindřichův Hradec žádá o poskytnutí
finančního příspěvku na tlumení nakažlivých chorob včelstev v okrese.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
c) Středisko rané péče České Budějovice žádá o poskytnut finančního příspěvku na
činnost – Středisko poskytuje služby nejen dětem s postižením, ale i jejich rodinám.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
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d) Timéco Incest s r.o., Jarošovská 1285/II, Jindřichův Hradec žádá o souhlas se změnou
užívání stavby na adrese Nerudova ulice, Kunžak, umístěné na pozemku p.č.
2981/125, na niž bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 5.12.2005, čj. VÚP:
5083/05/Ha z bydlení na kancelářské a ubytovací prostory pro jednatele nebo
zaměstnance společnosti Timéco Incest s.r.o., Jarošovská 1285/II, Jindřichův Hradec
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
e) Uznání nákladů na rekonstrukci bytu čp. 60 v Mostech
Petr Ťupa předložil soupis nákladů včetně dokladů, které vynaložil na rekonstrukci
bytu čp. 60 v Mostech v souladu s nájemní smlouvou čj. 1293/05 z 28.11.2005.
Materiálové náklady činily celkem
14 983,-- Kč
Vlastní práce svépomocí
76 580,-- Kč
Vynaložené náklady celkem tedy jsou
91 563,-- Kč
Do nákladů nebyla započtena kuchyňská linka a sporák, které zůstávají ve vlastnictví
nájemce. Ústřední topení, zřízené nájemcem zůstává součástí vybavení bytu.
Zastupitelstvo obce schvaluje náklady vynaložené na rekonstrukci bytu v domě čp. 60
v Mostech v částce 91 563,-- Kč a v souladu s článkem III. nájemní smlouvy čj.
1293/05 z 28.11.2005 pronajimatel prohlašuje, že náklady na rekonstrukci bytu
v uznané částce budou nájemci započítávány na nájemné takto: Smluvní měsíční
nájemné dle citované nájemní smlouvy činí 2129,-- Kč, tedy 91 563,-- Kč děleno
2129,-- Kč měsíčního nájemného = 43 měsíců, tj. do 31.7.2009.
Hlasování: jednohlasně
f) Starosta informoval zastupitelstvo, že v závěru roku 2005 schválil rozpočtové opatření
vlastní č. 24/2005 – přesuny mezi položkami a č. 25/2005 – příjmy, přesuny výdaje
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty obce o tom, že v závěru roku 2005
schválil rozpočtová opatření vlastní č. 24 a 25/2005, která jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu.
g) Český svaz žen Kunžak žádá o poskytnutí finančního příspěvku na dětský karneval,
který se uskuteční 4.3.2006.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3500,-- Kč.
Hlasování. Jednohlasně
h) Vzhledem k tomu, že původní smlouva o nájmu nebytových prostor čj. 1294/05 ze
dne 28.11.2005 mezi Obcí Kunžak a p. Petrem Ťupou na nebytové prostory v domě
čp. 60 v Mostech neřešila některé náležitosti, které vyžadují jako podmínku
dodavatelé zařízení pro provoz pohostinství, byla zastupitelstvu předložena rozšířená
nájemní smlouva . Zastupitelstvo se seznámilo se zněním rozšířené nájemní smlouvy.
Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě čp. 60 v Mostech čj. 79/2006
mezi Obcí Kunžak a p. Petrem Ťupou na provozování pohostinské činnosti.
Hlasování: jednohlasně
i) Ladislav Schmied přeje zastupitelstvu hodně spokojenosti a úspěchů při realizaci
záměrů v obci v roce 2006 a děkuje pracovnicím úřadu za pomoc při kopírování jeho
prací v oblasti astronomie.
Zastupitelstvo bere přání na vědomí a děkuje panu Schmiedovi.
j) Po řádném 15ti denním zveřejnění záměru pronájmu je možné pronajmout tyto
pozemky v k.ú. Kunžak:
Části p.č. 273, označené v GP zak.č. 314-3/95 E ze dne 27.1.1995 takto:
- díl „i“ – výměra 440 m2 , označený jako 379/2 louka
- díl „c“ – výměra 2058 m2, označený jako 285/2 ost. plocha
- díl „l“ – výměra 86 m2, označený jako 430, stav. plocha
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Celková výměra pronajatých pozemků je 2584 m2. Doba pronájmu na l rok, tj. do
31.12.2006
Jediným zájemcem je Lumír Kolman, Strmilov, Martínkova 448
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s pronájmem pozemků
Části p.č. 273, označené v GP zak.č. 314-3/95 E ze dne 27.1.1995 takto:
- díl „i“ – výměra 440 m2 , označený jako 379/2 louka
- díl „c“ – výměra 2058 m2, označený jako 285/2 ost. plocha
- díl „l“ – výměra 86 m2, označený jako 430, stav. plocha
Celková výměra pronajatých pozemků je 2584 m2.
panu Lumíru Kolmanovi, Strmilov, Martínkova 448.Doba pronájmu na l rok, tj. do
31.12.2006. Nájemné stanovuje ve výši 2,-- Kč za m2 a rok, tj. v celkové výši
5168,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
k) Starosta informoval zastupitelstvo, že bylo založeno občanské sdružení Návrat do
života se sídlem Hradecká 98/IV, Dačice. Cílem sdružení je pomáhat rodinám s dětmi
s těžkým poškozením zdraví, aktuálním cílem je léčba Filipa Němce
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
l) Starosta informoval zastupitelstvo, že Obec Kunžak podává žádost o dotaci
z grantového programu Jihočeského kraje na zpracování konceptu Územního plánu
obce.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
m) Pracovníci údržby obce Kunžak Jaroslav Prachař a Stanislav Suk podali žádost o
ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu. Obec zveřejnila záměr
přijmout do pracovního poměru od 1.4.2006 nové zaměstnance pro doplnění údržby.
Starosta požádal zastupitelstvo o stanovení komise, která se bude výběrem pracovníků
zabývat.
Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi na obsazení dvou pracovních míst v údržbě
obce ve složení všech členů zastupitelstva. První jednání komise se uskuteční ve
středu 1.2.2006 v 19.30 hodin.
Hlasování: jednohlasně
n) Starosta informoval zastupitelstvo, že paní Blance Radové, Kunžak, Havlíčkova 297
byly zaslány všechny potřebné podklady a byla vyzvána k podpisu kupní smlouvy ve
věci majetkoprávního vypořádání komunikace 28c v ulici Havlíčkova v obci a k.ú.
Kunžak
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
o) Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že ředitelka MŠ Kunžak po dohodě se starostou
obce obeslala 5 firem se žádostí o podání cenové nabídky na výměnu oken v jednom
pavilonu MŠ Kunžak.
MŠ obdržela tyto nabídky:
- LD Invest Jindřichův Hradec :
- bílá
366 741,-- Kč
- bahenní dub – bílá
425 732,-- Kč
- Dragon J.Hradec s.r.o., Jindř. Hradec
- tmavě hnědá/tmavě hnědá
329 74,-- Kč
- Tetragon CB s.r.o., České Budějovice
- bílá
261 522,73 Kč
- oboustranný dub
309 772,47 Kč
+ 10 000,-- těsnění
- R.T. okna s.r.o., Pelhřimov
- bílá
310 796,51 Kč
- zlatý dub
384 219,87 Kč
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- Okna dveře Klečka, Lomnice nad Luž.
- bílá
- zlatý dub – bílá

287 795,-- Kč
313 218,-- Kč

Zastupitelstvo obce předložené nabídky projednalo a schvaluje jako dodavatele na výměnu
oken v jednom pavilonu MŠ Kunžak firmu Okna dveře – Klečka, Lomnice nad Lužnicí za
nabídnutou cenu 313 218,-- Kč včetně DPH - provedení zlatý dub – bílá.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 41
z jednání zastupitelstva obce Kunžak dne 26.1.2006
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
- poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 192 140,67 Kč pro TJ Obal Rozkoš Kunžak na
dofinancování projektu „Zadláždění tribuny a části prostranství areálu fotbalového hřiště
Kunžak“ . Dotace obce bude poskytnuta pouze v případě, že TJ Obal Rozkoš získá finanční
podporu v rámci Programu I – příspěvky na rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení
z rozpočtu jihočeského kraje.
- smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi Obcí Kunžak a SPOM okresu Jindřichův
Hradec za účelem zabezpečení projektu „Zimní běžecké trasy v příhraničním regionu České
Kanady“. V rámci projektu budou v období listopad 2005 až jaro 2007 v závislosti na
sněhových podmínkách udržovány zimní běžecké trasy v regionu SPOM a vytištěna společná
mapa.Podíl obce Kunžak bude použit na financování údržby tras v obvodu obce Kunžak,
která bude vždy jasně vymezena ve faktuře dodavatelské firmy a na vydání společné mapy.
- náklady vynaložené na rekonstrukci bytu v domě čp. 60 v Mostech v částce 91 563,-- Kč a
v souladu s článkem III. nájemní smlouvy čj. 1293/05 z 28.11.2005 pronajimatel prohlašuje,
že náklady na rekonstrukci bytu v uznané částce budou nájemci započítávány na nájemné
takto: Smluvní měsíční nájemné dle citované nájemní smlouvy činí 2129,-- Kč, tedy 91 563,-Kč děleno 2129,-- Kč měsíčního nájemného = 43 měsíců, tj. do 31.7.2009.
- výběrovou komisi na obsazení dvou pracovních míst v údržbě obce ve složení všech členů
zastupitelstva. První jednání komise se uskuteční ve středu 1.2.2006 v 19.30 hodin.
- jako dodavatele na výměnu oken v jednom pavilonu MŠ Kunžak firmu Okna dveře –
Klečka, Lomnice nad Lužnicí za nabídnutou cenu 313 218,-- Kč včetně DPH - provedení
zlatý dub – bílá.

Souhlasí:
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na p.č. 2981/127 ost. pl. jiná pl. o výměře
737 m2 v obci a k.ú. Kunžak s Lucií Pudilovou, Kunžak, Bystřická 413 za nabídnutou cenu
130 000,-- Kč s těmito podmínkami:
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-

s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s tím, že do
18 měsíců od uzavření budoucí smlouvy kupní zahájí na základě pravomocného
stavebního povolení fyzickou výstavbu rodinného domu na pozemku 2981/127 v obci
a k.ú. Kunžak.
- kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena včetně dalších nákladů, tj. jednorázových
nákladů, spojených se stavbou vodovodní přípojky (3000,-- Kč) a kanalizační přípojky
( 15000,-- Kč) a geometrického plánu za 2730,-- Kč bude uhrazena do 30 dnů od
fyzického zahájení výstavby rodinného domu
- kupující uhradí daň z převodu nemovitostí
- pokud k fyzickému zahájení stavby do 18 měsíců ode dne uzavření budoucí smlouvy
kupní nedojde, kupní smlouva nebude uzavřena a pozemek zůstane v majetku Obce
Kunžak
- souhlasí s tím, aby bylo v letošním roce provedeno rozšíření VO na Zvůli v počtu dvou kusů
světel a s tím, aby byla na Zvůli instalována informační tabule, na které budou zveřejňovány
důležité informace.
- se zveřejněním návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2006 v celkovém objemu příjmů ve
výši 14 374 800,--, výdajů ve výši 16 389 300,-- Kč a financování ve výši 2 014 500,-- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2006 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 30 000,-- Kč Sdružení rodičů při ZŠ Kunžak na pořízení
přenosného terminálu v bodovém písmu Braille Voyager 44 a odečítač s hlasovým a
hmatovým výstupem Windows-Eyes 5.0 pro nevidomého žáka Martina Bočka.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3000,-- Kč na zajištění Jihočeského komorního
festivalu 2006, v jehož rámci bude i jeden koncert v kostele v Kunžaku v termínu 9.7.2006
- s poskytnutím finančního příspěvku 2000,- Kč pro Český svaz včelařů, základní organizace
Jindřichův Hradec na tlumení nakažlivých chorob včelstev v okrese.
- s poskytnutím příspěvku ve výši 3000,-- Kč pro Středisko rané péče České Budějovice
- souhlasí se změnou užívání stavby na adrese Nerudova ulice, Kunžak, umístěné na
pozemku p.č. 2981/125, na niž bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 5.12.2005, čj. VÚP:
5083/05/Ha z bydlení na kancelářské a ubytovací prostory pro jednatele nebo zaměstnance
společnosti Timéco Incest s.r.o., Jarošovská 1285/II, Jindřichův Hradec v rozsahu žádosti ze
dne 8.12.2005 čj. 1358/05-361
- s poskytnutím příspěvku 3500,-- Kč Českému svazu žen Kunžak na dětský karneval
- s pronájmem pozemků
části p.č. 273, označené v GP zak.č. 314-3/95 E ze dne 27.1.1995 takto:
- díl „i“ – výměra 440 m2 , označený jako 379/2 louka
- díl „c“ – výměra 2058 m2, označený jako 285/2 ost. plocha
- díl „l“ – výměra 86 m2, označený jako 430, stav. plocha
panu Lumíru Kolmanovi, Strmilov, Martínkova 448.Doba pronájmu na l rok, tj. do
31.12.2006. Nájemné stanovuje ve výši 2,-- Kč za m2 a rok, tj. v celkové výši 5168,-- Kč
B e r e n a v ě d o m í:
- zprávu starosty obce o tom, že v závěru roku 2005 schválil rozpočtová opatření vlastní č. 24
a 25/2005, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- dopis pana Ladislav Schmieda
- informaci o založení občanského sdružení Návrat do života se sídlem Hradecká 98/IV,
Dačice.
- že Obec Kunžak podává žádost o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje na
zpracování konceptu Územního plánu obce.
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- že paní Blance Radové, Kunžak, Havlíčkova 297 byly zaslány všechny potřebné podklady a
byla vyzvána k podpisu kupní smlouvy ve věci majetkoprávního vypořádání komunikace 28c
v ulici Havlíčkova v obci a k.ú. Kunžak

O v ě ř o v a t e l é:

Ing. Kovář Eduard

Hanzalík Rudolf

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 21.15 hodin
Zapsala: Matoušková

