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Z á p i s č. 2
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal
Robert, Ing. Šamal Vladimír, Hanzalík Rudolf, Pudil Zdeněk, Ing. Popela Petr,
Mgr. Krafková Eva, Zámečník Zdeněk
Program: 1. Projednání konceptu Územního plánu obce
2. Dotace z Programu obnovy venkova
3. Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
4. Různé
Zastupitelstvo předložený návrh programu schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zámečník Zdeněk, Mgr. Krafková Eva.
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Bez připomínek.
K bodu 1:
Starosta seznámil zastupitelstvo s Vyjádřením nadřízeného orgánu územního
plánování – Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice k soubornému stanovisku
ke konceptu řešení územního plánu obce Kunžak a s Rozhodnutím o námitkách vlastníků
pozemků a staveb ke konceptu řešení ÚPO Kunžak.
Dál byla zastupitelstvu předložena Důvodová zpráva k návrhu souborného stanoviska ke
konceptu řešení Kunžak a Návrh souborného stanoviska ke konceptu řešení ÚPO Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém řádném zasedání dne 27.11.2006 ve věci návrhu
souborného stanoviska ke konceptu řešení územního plánu obce (dále jen ÚPO) Kunžak
I.
Bere na vědomí
1. Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednávání konceptu řešení,
stanoviska, námitky a připomínky, podané v zákonné lhůtě ke konceptu
v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic České
Budějovice ze dne 10.11.2006 čj. KUJCK 30129/2006 OUPI/2
II.
Schvaluje
1. Podle ustanovení § 21 odst. 5 a § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších
změn a předpisů návrh souborného stanoviska ÚPO Kunžak.
2. Rozhodnutí o námitkách ke konceptu řešení ÚPO Kunžak, které tvoří přílohu č
1 tohoto usnesení.
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III.

Žádá
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování o předání
pokynu projektantovi územního plánu obce ke zpracování návrhu ÚPO Kunžak.
IV.
Ukládá
Obecnímu úřadu ve spolupráci s odborem výstavby a územního plánování
Městského úřadu Jindřichův Hradec vyrozumět do 30 dnů od schválení
souborného stanoviska dle § 21 odst. 5 stavebního zákona vlastníky pozemků a
staveb dotčených konceptem řešení územního plánu obce, kteří podali ve
stanovené lhůtě námitky, jak o nich bylo rozhodnuto.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Zastupitelstvo projednalo možnosti obce požádat o dotaci z Programu obnovy venkova.
Starosta navrhl, aby obec požádala o dotaci z dotačního titulu 1 – Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti na akci“ Stavební úpravy pavilonu MŠ v Kunžaku na
zdravotní středisko“s tím, že obec akci dofinancuje z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování. Jednohlasně
K bodu 3:
Starosta požádal paní Matouškovou, aby seznámila zastupitelstvo s podklady pro výpočet
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.Pro výpočet poplatku se vychází ze skutečnosti roku 2005:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podklady pro stanovení výše místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2007. Byly posouzeny předpokládané skutečné náklady roku 2006 a
předpoklad nákladů v roce 2007.
a) Zastupitelstvo schvaluje:
a) výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu takto:
- trvale bydlící: 370,-- Kč za osobu a rok
- vlastníci staveb, určených nebo sloužících k individuální rekreaci 420,-- Kč za
nemovitost a rok
b) ceny za likvidaci odpadu pro podnikatele takto :
- popelnice a jednorázové kupony
85,-- Kč
- sklo/ 100 litrů kontejneru a rok /
532,-- Kč
- PET lahve / 100 litrů kont. a rok /
855,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
b) Zastupitelstvu byl předložen návrh Vyhlášky č. 4/2006 Obce Kunžak o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 4/2006 s účinností od 01.01.2007
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 4: Různé
a) Starosta informoval zastupitelstvo, že 8.12.2006 je svoláno jednání na rozhodnutí o
umístění dopravního zrcadla na křižovatce u výjezdu z Hluboké cesty na Střížovickou
ulici.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
b) Svaz tělesně postižených, místní organizace Kunžak žádá o poskytnutí příspěvku na
činnost .
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,-- Kč
Hlasování: jednohlasně
c) Diakonie Broumov poděkovala za pomoc při organizování sbírky nepotřebných oděvů
pro lidi v nouzi.
Zastupitelstvo bere poděkování na vědomí
d) Starosta přečetl zastupitelstvu dopis Ing. Arch. Robinu Schinkovi, 1. náměstku
hejtmana Jihočeského kraje, ve kterém Obec Kunžak žádá Jihočeský kraj jako
majitele komunikace II/151 a budoucího investora akce „ silnice II/151 – přeložka
Kunžak“, aby se finančně vypořádal s majiteli nemovosti čp. 113 v Kunžaku ještě
před realizací akce.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
e) Sportovní klub Praga , Vysočanská 242, Praha 9 žádá o souhlas s ubytováním
účastníků závodů v orientačním běhu ve sportovní hale v Kunžaku v noci z 28.4. na
29.4.2007. Jedná se asi o 200 závodníků.
Zastupitelstvo souhlasí s ubytováním požadovaného počtu 200 osob ve sportovní
hale v Kunžaku v noci z 28.4. na 29.4.2007 za cenu 60,-- Kč na osobu. V této ceně je
zahrnuto i použití sprch a následný úklid haly.
Hlasování: jednohlasně
f) Usnesením shromáždění členů Mikroregionu Podjavořicko na ustavujícím zasedání
po komunálních volbách dne 21.11.2006 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti
Mikroregionu Podjavořicko k 31.12.2006. Nedošlo ke zvolení předsedy, předsedkyní
zůstává dosavadní předsedkyně Mgr. Eliška Novotná, která byla pověřena, aby učinila
potřebné kroky k ukončení činnosti Mikroregionu Podjavořicko k 31.12.2006.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
g) Informace o průběhu investičních akcí:
Sběrný dvůr Bystřická – byly osazeny patky a betonové panely, provedeno zpevnění
plochy podkladním materiálem, do konce příštího týdne bude zaasfaltováno a
nainstalován plot. Poté Svářečská škola vyrobí vrata.Po dokončení stavebních prací
firma TESCO pořídí dle nabídky sběrné nádoby, kontejnery a krytý ocelový sklad
nebezpečných odpadů. Provoz sběrného dvora bude po uzavření smlouvy zajišťovat
firma TESCO jedním pracovníkem z obce Kunžak vždy ve středu od 16 do 18 hodin a
v sobotu od 9 do 11 hodin za nabídnutou cenu 120 000,-- Kč za rok.
h) Rekonstrukce elektrických rozvodů v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku – práce
dokončeny, zbývá osadit několik světel. Tento týden budou práce převzaty včetně
revizí, následovat bude vyúčtování akce na dotaci. Dne 26,.11.2006 byla první mše
svatá po rekonstrukci, pan farář zde poděkoval starostovi jako zástupci obce. Starosta
toto poděkování tlumočí celému zastupitelstvu.
ch) Žádost o grant – kanalizační přivaděč na ČOV – žádost je připravena, zítra bude
vydáno stavební povolení, a do 30.11.2006 do 13.oo hodin musí být žádost doručena
na Krajský úřad Jihočeského kraje.
Zastupitelstvo bere informaci o průběhu investičních akcí na vědomí.
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i) Souhlasí s tím, že v případě získání dotace na akci Kunžak – rekonstrukce
kanalizačního sběrače tuto dofinancuje pomocí úvěru a z vlastních finančních zdrojů.
Hlasování: jednohlasně
j) Rostislav Smejkal, Kunžak 401 žádá o vyjádření k zamýšlené stavbě nové
provozovny a prodejny SKIservis v Kunžaku.
Zamýšlená výstavba by měla být realizována na pozemcích v k.ú. Kunžak u silnice na
Jindřichův Hradec. V uvedeném prostoru je akce Územním plánem velkého
územního celku Javořická vrchovina navržen obchvat obce Kunžak. Starosta se pokusí
pomoci panu Smejkalovi, pokud to bude možné, vyjednat upřesnění koridoru
obchvatu na Krajském úřadu Jihočeského kraje tak, aby mohla být stavba realizována.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
k) Ing. Jan Rieb, Bratrská 282/IV, Jindřichův Hradec žádá o vyjádření ke stavbě malé
vodní nádrže, určené k plnění zvláštních funkcí lesa na vlastních lesních pozemcích
v k.ú. Kunžak.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
l) Michaela Zavadilová užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 23.12.2005 obecní byt
o dvou místnostech a kuchyni v domě čp. 170 v Kunžaku. Nájemní smlouva byla
uzavřena na dobu určitou a to do 31.12.2006. Paní Zavadilová požádala o prodloužení
nájemního vztahu. Po dobu trvání nájemního vztahu s ní jako nájemnicí nebyl žádný
problém, nájemné platí pravidelně měsíčně.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt v domě čp. 170
s paní Michaelou Zavadilovou na další jeden rok , tj. do 31.12.2007.
Hlasování: jednohlasně
m) Zastupitelstvu byla předložena k projednání Rozpočtová opatření vlastní č. 3033/2006.
Zastupitelstvo jednotlivá Rozpočtová opatření vlastní podrobně projednalo a schvaluje
je. Rozpočtová opatření vlastní jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
n ) Pozemky a různé
1. Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku číslo 267/9 o výměře
3 m 2 ost.pl.zeleň v k.ú.Kaproun. Obec obdržela jen žádost Mariety Švarcové,Praha.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku 267/9 ost.pl.zeleň o výměře 3 m2 v obci
Kunžak,k.ú.Kaproun u domu čp. 16 za Kč 30/m2 paní Marietě Švarcové,Praha
k dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku u domu čp.16 v Kaprouně. Kupující uhradí
vklad do KN.
Hlasování: jednohlasně
2. Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku číslo 274/1 o výměře 447
m2 travní porost v k.ú.Kaproun u čp. 19. Obec obdržela 2 žádosti: Marie Pánovcové,Staré
Město p.Landštejnem a manželů Aleny a Richarda Šeborových,Praha 9, kteří by zde chtěli
postavit dům na trvalé bydlení.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části parcely 274/1 o výměře 447 m2 trav.porost v obci
Kunžak,k.ú.Kaproun za Kč 50/m2 Marii Pánovcové,Staré Město pod Landštejnem
k dořešení majetkoprávního vztahu k domu čp.19 v Kaprouně.
Kupující si na své náklady za účasti zástupce obce Kunžak nechá oddělit část této parcely
tak, aby zůstala část pozemku v šíři 4 m na zřízení přístupové cesty k p.č. 276/1
v k.ú.Kaproun.
Vklad do katastru hradí kupující.
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Hlasování: jednohlasně
3. Obec Kunžak obdržela žádost manželů Věry a Jaroslava Buřičových Kunžak čp.510 o
koupi části poz.274/1 a 275 v k.ú.Kunžak na stavbu RD na trvalé bydlení.
Zastupitelstvo bere na vědomí, žádost manželů Věry a Jaroslava Buřičových bude zařazena
do pořadníku došlých žádostí o stavební parcely na stavbu RD.
4.Obec Kunžak obdržela opětovnou nabídku na koupi 10/240 pozemků číslo 2518,2414 a
2528 v k.ú.Kunžak od pana Vladimíra Koukoly,Brno.
Zastupitelstvo nesouhlasí s koupí 10/240 pozemků 2518, 2414 a 2528 v k.ú.Kunžak, neboť
jde o malé části a velký počet spoluvlastníků na jednotlivých lesních pozemcích a trvá na
rozhodnutí ze zasedání zastupitelstva č. 51 ze dne 27.09.2006.
Hlasování: jednohlasně
5.Obec Kunžak obdržela žádost manželů Antonína a Marie Lovětínských,Zvůle 15 o
odkoupení části 1267 v k.ú.Mosty,část Zvůle před vjezdem do domu.
Zastupitelstvo ukládá stavební komisi posoudit na místě samém možnost prodeje části
p.č.1267 v k.ú.Mosty,část Zvůle před vjezdem do domu čp. 15.
Hlasování: jednohlasně
6. Pan František Rangl,Vestec 88 žádá Obec Kunžak o pronájem náměstí v Kunžaku
v letech 2007-2010 na umístění pouťových atrakcí v termínu poutě a prostoru ve Střížovické
ul.na odstavení nákladních automobilů.
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu náměstí v Kunžaku na umístění
pouťových atrakcí na dobu 2 let . Požaduje nájemné ve výši Kč 45 000,-- pro rok 2007.
Nájemné na rok 2008 bude stanoveno do konce měsíce června 2008. Pronájem prostoru ve
Střížovické ulici na p.č. 18 na parkování nákladních automobilů bezplatně.
Hlasování: jednohlasně
7. Stavební komise na místě samém projednala možnost odkupu části p.č. 150/1 kolem
čp.4 v k.ú.Kaproun. Komise konstatovala,že je možné prodat pozemek za domem č.4 v šíři 68 m od břehu rybníka a průchod mezi domem čp.4 a sousední zdí při pohledu od silnice vlevo,
nesouhlasí,aby se prodal pozemek před domem čp.4 končící cca 2 m od hranice silnice
s příjezdovou cestou do dalších tří domů.
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 150/1 v k.ú. Kaproun pouze
za domem čp. 4. Žadatel si zajistí na vlastní náklady GP. Při zaměření bude přítomen zástupce
obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
8. Obec zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku 24/15 zahrada o výměře 229 m2
v k.ú.Mosty. Obec obdržela 1 žádost,a to Ing.Františka Kopečka,Mosty.13.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem p.č.24/15 zahrada o výměře 229 m2 v k.ú.Mosty
Ing.Františku Kopečkovi,Mosty 13 za Kč 30/m2 k majetkoprávnímu vypořádání zahrady u
domu čp. 13 v Mostech. Vklad do katastru hradí kupující.
Hlasování: jednohlasně
9. V souvislosti s volbou nových orgánů obce je třeba stanovit, od kdy a v jaké výši budou
vypláceny měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva Obce Kunžak.
Zastupitelstvo schvaluje vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
podle vykonávané funkce takto:
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a)neuvolněný místostarosta
b) neuvolněný předseda výboru nebo komise
c) neuvolněný člen zastupitelstva vykonávající
funkci člena výboru,komise
d) neuvolněný člen zastupitelstva ve funkci
člena zastupitelstva bez dalších funkcí

Kč 8400,--měsíčně
Kč 1110,-- měsíčně
Kč 910,-- měsíčně
Kč 450,-- měsíčně.

Takto stanovené měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva budou vypláceny od
3.11.2006. Za měsíc listopad 2006 bude měsíční odměna vyplacena poměrnou částí.
Hlasování: jednohlasně
10. Starosta navrhuje,aby zástupcem starosty při uzavírání občanských sňatků podle § 4
zák.č. 94/1963 Sb. o rodině byla pověřena Mgr.Eva Krafková,neuvolněná členka
zastupitelstva.
Zastupitelstvo pověřuje neuvolněnou členku zastupitelstva paní Mgr.Evu Krafkovou
zástupcem starosty při uzavírání občanských sňatků podle § 4 zák. č. 94/1963 Sb. o rodině.
Hlasování: 10 hlasů pro
Krafková – zdržela se hlasování
11. Obec obdržela žádost o stavební pozemek na stavbu rodinného domu od Martina
Hansalandera,Kunžak 34.
Zastupitelstvo bere na vědomí, žádost Martina Hansalandera, Kunžak 34 bude zařazena do
pořadníku došlých žádostí o stavební parcely na stavbu RD.
12. Jihočeský kraj-Krajský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství Č.Budějovice
obdržel žádost PharmDr.Jaroslavy Kokešové,Praha,o koupi části p.č.4789/1 v k.ú.Kunžak,
která přiléhá k jejímu pozemku 3060/29.Krajský úřad žádá Obec Kunžak jako obec, do jehož
územní působnosti náleží pozemek 4789/1 ost.pl.silnice, o vyjádření, zda prodeji části
pozemku 4789/1 nebrání zájem obce či jiný veřejný zájem. Zároveň žádá o sdělení,za jakou
cenu jsou obdobné pozemky prodávány naší obcí fyzickým osobám.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části 4789/1 v k.ú.Kunžak. Sděluje, že cena, za kterou
jsou obdobné pozemky prodávány naší obcí fyzickým osobám činí Kč 40/m2.
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U s n e s e n í č. 2/1
zastupitelstva obce Kunžak ze dne 27.11.2006
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém řádném zasedání dne 27.11.2006 ve věci návrhu
souborného stanoviska ke konceptu řešení územního plánu obce (dále jen ÚPO) Kunžak
I.
Bere na vědomí
a. Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednávání konceptu řešení,
stanoviska, námitky a připomínky, podané v zákonné lhůtě ke konceptu
v příloze č. 1 tohoto usnesení.
b. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic České
Budějovice ze dne 10.11.2006 čj. KUJCK 30129/2006 OUPI/2
II.
Schvaluje
a. Podle ustanovení § 21 odst. 5 a § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších
změn a předpisů návrh souborného stanoviska ÚPO Kunžak.
b. Rozhodnutí o námitkách ke konceptu řešení ÚPO Kunžak, které tvoří přílohu č
1 tohoto usnesení.
III.

Žádá
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování o předání
pokynu projektantovi územního plánu obce ke zpracování návrhu ÚPO Kunžak.
IV.
Ukládá
Obecnímu úřadu ve spolupráci s odborem výstavby a územního plánování
Městského úřadu Jindřichův Hradec vyrozumět do 30 dnů od schválení
souborného stanoviska dle § 21 odst. 5 stavebního zákona vlastníky pozemků a
staveb dotčených konceptem řešení územního plánu obce, kteří podali ve
stanovené lhůtě námitky, jak o nich bylo rozhodnuto.
Příloha:
- rozhodnutí o námitkách ke konceptu řešení ÚPO Kunžak
- důvodová zpráva
- návrh souborného stanoviska, včetně tabulky „Vyhodnocení stanovisek DOSS,
připomínek a námitek ke konceptu řešení „
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování

Ing. Vladimír Šamal
místostarosta

Jaroslav Čapek
starosta
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U s n e s e n í č. 2/2
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 27.11.2006
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s tím, aby obec požádala o dotaci z POV -dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti na akci“ Stavební úpravy pavilonu MŠ v Kunžaku na
zdravotní středisko“s tím, že akci dofinancuje z vlastních zdrojů.
- s poskytnutím finančního příspěvku 5 000,-- Kč místní organizaci Svazu tělesně postižených
v Kunžaku
- s ubytováním požadovaného počtu 200 osob Sportovního klubu Praga ve sportovní hale
v Kunžaku v noci z 28.4. na 29.4.2007 za cenu 60,-- Kč na osobu a noc. V této ceně je
zahrnuto i použití sprch a následný úklid haly.
- s tím, že v případě získání dotace na akci Kunžak – rekonstrukce kanalizačního sběrače
obec tuto akci dofinancuje pomocí úvěru a z vlastních finančních zdrojů.
- se stavbou malé vodní nádrže, určené k plnění zvláštních funkcí lesa na vlastních lesních
pozemcích v k.ú. Kunžak – investor Ing. Jan Rieb, Jindřichův Hradec
- s prodloužením nájemní smlouvy na byt v domě čp. 170 s paní Michaelou Zavadilovou na
další jeden rok , tj. do 31.12.2007.
- s prodejem pozemku 267/9 ost.pl.zeleň o výměře 3 m2 v obci Kunžak,k.ú.Kaproun u domu
čp. 16 za Kč 30/m2 paní Marietě Švarcové,Praha k dořešení majetkoprávního vztahu
k pozemku u domu čp.16 v Kaprouně. Kupující uhradí vklad do KN.
- s prodejem části parcely 274/1 o výměře 447 m2 trav.porost v obci Kunžak,k.ú.Kaproun za
Kč 50/m2 Marii Pánovcové,Staré Město pod Landštejnem k dořešení majetkoprávního
vztahu k domu čp.19 v Kaprouně.
Kupující si na své náklady za účasti zástupce obce Kunžak nechá oddělit část této parcely
tak, aby zůstala část pozemku v šíři 4 m na zřízení přístupové cesty k p.č. 276/1
v k.ú.Kaproun.
Vklad do katastru hradí kupující.
- se zveřenějním záměru pronájmu náměstí v Kunžaku na umístění pouťových atrakcí na
dobu 2 let . Požaduje nájemné ve výši Kč 45 000,-- pro rok 2007. Nájemné na rok 2008
bude stanoveno do konce měsíce června 2008. Pronájem prostoru ve Střížovické ulici na
p.č. 18 na parkování nákladních automobilů bezplatně.
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 150/1 v k.ú. Kaproun pouze za domem čp. 4.
Žadatel si zajistí na vlastní náklady GP. Při zaměření bude přítomen zástupce obce Kunžak.
- s prodejem p.č.24/15 zahrada o výměře 229 m2 v k.ú.Mosty Ing.Františku
Kopečkovi,Mosty 13 za Kč 30/m2 k majetkoprávnímu vypořádání zahrady u domu čp. 13
v Mostech. Vklad do katastru hradí kupující.
- s prodejem části 4789/1 v k.ú.Kunžak a sděluje, že cena, za kterou jsou obdobné pozemky
prodávány naší obcí fyzickým osobám činí Kč 40/m2.
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Schvaluje:
- výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu na rok 2007 takto:
- trvale bydlící: 370,-- Kč za osobu a rok
- vlastníci staveb, určených nebo sloužících k individuální rekreaci 420,-- Kč
za nemovitost a rok
- ceny za likvidaci odpadu pro podnikatele takto :
- popelnice a jednorázové kupony
85,-- Kč
- sklo/ 100 litrů kontejneru a rok /
532,-- Kč
- PET lahve / 100 litrů kont. a rok /
855,-- Kč
- Vyhlášku č. 4/2006 Obce Kunžak o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
01.01.2007
- Rozpočtová opatření vlastní č. 30-33/2006, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle vykonávané funkce
takto:
a)neuvolněný místostarosta
Kč 8400,--měsíčně
b) neuvolněný předseda výboru nebo komise
Kč 1110,-- měsíčně
c) neuvolněný člen zastupitelstva vykonávající
funkci člena výboru,komise
Kč 910,-- měsíčně
d) neuvolněný člen zastupitelstva ve funkci
člena zastupitelstva bez dalších funkcí
Kč 450,-- měsíčně.
Takto stanovené měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva budou vypláceny od
3.11.2006. Za měsíc listopad 2006 bude měsíční odměna vyplacena poměrnou částí.
Nesouhlasí:
- s koupí 10/240 pozemků 2518, 2414 a 2528 v k.ú.Kunžak, neboť jde o malé části a velký
počet spoluvlastníků na jednotlivých lesních pozemcích a trvá na rozhodnutí ze zasedání
zastupitelstva č. 51 ze dne 27.09.2006.
U k l á d á:
- stavební komisi posoudit na místě samém možnost prodeje části p.č.1267 v k.ú.Mosty,část
Zvůle před vjezdem do domu čp. 15.
Pověřuje:
- neuvolněnou členku zastupitelstva paní Mgr.Evu Krafkovou zástupcem starosty při
uzavírání občanských sňatků podle § 4 zák. č. 94/1963 Sb. o rodině.
Bere na vědomí:
- Informaci o termínu jednání na umístění zrcadla do Střížovické ulice
- poděkování Diakonie Broumov za pomoc s uspořádáním sbírky nepotřebného šatstva pro
lidi v nouzi
- informaci starosty o zaslání dopisu Jihočeskému kraji se žádostí o finanční vypořádání
s majiteli nemovitosti čp. 113 v Kunžaku ještě před realizací akce „silnice II/151 – přeložka
Kunžak“
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- informaci starosty o tom, že shromáždění Mikroregionu Podjavořicko rozhodlo o ukončení
činnosti Mikroregionu Podjavořicko k 31.12.2006
- informaci o průběhu investičních akcí
- informaci o tom, že k zamýšlená stavba nové provozovny a prodejny SKIservis v Kunžaku
se nachází na pozemcích, určených Územním plánem velkého územního celku Javořická
vrchovina pro obchvat obce Kunžak.
- žádost manželů Věry a Jaroslava Buřičových o stavební parcelu. Žádost bude zařazena do
pořadníku došlých žádostí o stavební parcely na stavbu RD.
- žádost Martina Hansalandera, Kunžak 34 o stavební parcelu. Žádost bude zařazena do
pořadníku došlých žádostí o stavební parcely na stavbu RD.

Ověřovatelé:
Zámečník Zdeněk

Mgr. Eva Krafková

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 20.oo hodin
Zapsala: Matoušková

