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Z á p i s č. 3
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 19.12.2006 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, , Kálal Robert, Ing. Šamal
Vladimír, Hanzalík Rudolf, Pudil Zdeněk, Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková Eva,
Zámečník Zdeněk
Omluvena: Brunnerová Alena
Přizvána : Danielová Jana
Přítomná veřejnost : p. Fical – tisk
Program: 1. Pronájem vodohospodářského majetku – kalkulace
2. Rozpočtové provizorium
3. Rozpočtový výhled
4. Návrh rozpočtu na rok 2007
5. Rozpočtová opatření vlastní
6. Různé
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Pepela, Zdeněk Pudil
V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z posledního jednání zastupitelstva obce.
Bez připomínek
K bodu 1:
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. předložily návrh kalkulace pro rok 2007. Starosta
seznámil zastupitelstvo se všemi třemi podanými návrhy. V posledním návrhu kalkulace
z 19.12.2006 je navrženo:
- cena vodného ve výši 27,60 Kč za m3 a nájemné ve výši 125 000,-- Kč za rok
- cena stočného ve výši 20,00 Kč za m3 a výše nájemného 140 000,-- Kč za rok
To znamená snížení celkové částky nájemného o 50 tis. Kč a zvýšení cen vodného a stočného
o 1,60 Kč.
Zastupitelstvo předložené návrhy projednalo a souhlasí s návrhem kalkulace, předloženým
dne 19.12.2006. Tento odsouhlasený návrh kalkulace je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – únor 2007
v celkovém objemu příjmů 1 905 800,-- Kč a výdajů 3 064 500,-- Kč. Financování ve výši
1 158 700,-- Kč bude zajištěno použitím části zůstatku běžného účtu k 31.12.2006.
Zastupitelstvo předložené rozpočtové provizorium schvaluje.
Hlasování: Jednohlasně
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K bodu 3:
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového výhledu obce na roky 2007-2009. Je
potřeba stanovit, které nezbytné investiční akce bude potřeba do tohoto rozpočtového výhledu
zahrnout.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby do rozpočtového výhledu byly zařazeny tyto akce:
Kanalizační sběrač k ČOV, zainvestování stavebních parcel, sociální byty v čp. 170, oprava
komunikací, a průběžná obnova vodohospodářského majetku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s prvními podklady pro rozpočet 2007 včetně požadavků
základní a mateřské školy. Definitivní návrh rozpočtu bude projednán na lednovém zasedání
zastupitelstva obce.
K bodu 5:
Zastupitelstvu byla předložena rozpočtová opatření vlastní č. 34-40/2006.Všechna přeložená
rozpočtová opatření byla podrobně projednána a zastupitelstvo schvaluje Rozpočtová opatření
vlastní č. 34-40/2006, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby případná další rozpočtová opatření v závěru roku
2006 schválil a předložil je k projednání na lednovém zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 9 hlasů pro , Čapek se zdržel hlasování
K bodu 6: různé
a) Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 50. zasedání dne 10.8.2006 rozhodlo, že materiál a
zařízení, použité při úpravách obecní budovy ve Valtínově a hrazené z prostředků SDH
Valtínov bude odkoupen Obcí Kunžak v roce 2007. Starosta vzhledem k příznivé finanční
situaci navrhuje, aby majetkové vyrovnání bylo provedeno ještě v letošním roce.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí:
- s tím, aby byla SDH Valtínov na základě vystavené faktury dle odsouhlasených dokladů
vyplacena částka 125 493,-- Kč za materiál a zařízení, použité při opravě obecní budovy ve
Valtínově.
- s tím, aby byla SDH Valtínov na základě vystavené fakury dle odsouhlasených dokladů
vyplacena částka 94 427,-- Kč za eurookna a dveře, použitá při výstavbě hasičské zbrojnice
ve Valtínově
O celkovou částku 219 920,-- Kč bude navýšena hodnota majetku obce.
- se zakoupením lednice a elektrického sporáku do obecní budovy ve Valtínově a s úhradou
nákladů na zhotovení a instalaci kuchyňské linky a pultu tamtéž v celkové hodnotě 35 200,-Kč.
Hlasování: jednohlasně
b) Ing. Pavel Kotol, Fryčajova 115, Brno žádá o předběžné stanovisko obce Kunžak
k plánované koupi a následné rekonstrukci domu čp. 290 v Kunžaku- Lána. Předpokládá
vybudování 4 apartmánů na ubytování k rekreačním účelům a zbytek zrekonstruovat
k soukromému využití. Nepředpokládá změnu architektonického rázu budovy. Záměr je
v souladu s konceptem řešení ÚPO a je i v souladu se souborným stanoviskem ke konceptu
řešení, který je v této době dohodnut s DOSS.
Zastupitelstvo souhlasí.
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Hlasování: jednohlasně
c) Tomáš, Jana a Vladimíra Novákovi, Jindřichův Hradec, Sládkův Kopec 1103/II žádají o
souhlas se zamýšleným vybudováním chatkové osady u rybníka Komorník na p.č. 4538- za
Císařem. Jednalo by se o cca 10 chat s vlastním sociálním zařízením.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s vybudováním chatové osady na p.č. 4535 v k.ú.
Kunžak u rybníka Komorník, protože tento záměr není v souladu s konceptem řešení ÚPO a
není ani v souladu se souborným stanoviskem ke konceptu řešení, který je v této době
dohodnut s DOSS.
Hlasování: jednohlasně
d) Hana Dufková, Studená 433 žádá o stanovisko k výstavbě rekreační chaty na vlastním
pozemku p.č. 4553 v k.ú. Kunžak u rybníka Komorník.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s výstavbou rekreační chaty na p.č. 4553 v k.ú. Kunžak.
Výstavba rekreační chaty na p.č. 4553 v k.ú. Kunžak je v souladu s konceptem řešení ÚPO a
je i v souladu se souborným stanoviskem ke konceptu řešení, který je v této době dohodnut
s DOSS.
Hlasování: jednohlasně
e) Manželé Vackovi mají záměr výstavby rodinného domu na p.č 266/1 a 267 v k.ú. Mosty.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s výstavbou RD manželů Vackových na p.č. 266/1 a
267 v k.ú. Mosty, protože tento záměr není v souladu s konceptem řešení ÚPO a není ani
v souladu se souborným stanoviskem ke konceptu řešení, který je v této době dohodnut
s DOSS.
Hlasování: jednohlasně
f) Lumír Kolman, Strmilov 448 žádá o prodloužení nájmu k části pozemku parcely č.
2
273 o výměře 6832 m v obci a k.ú. Kunžak, p r o n a j í m a n á část je oddělena v
geometrickém plánu zak.č. 314-3/95 E ze dne 27.1.1995 firmy Geos -E Jindřichův Hradec,
označené zde jako:
2
z parcely, označené jako 379/2 louka
díl „i“ - výměra 440 m
2
díl „c“ - výměra 2058 m
z parcely označené jako 285/2 ost. plocha
díl „l“ - výměra
86 m2
z parcely označené jako 430 st. plocha
2
Celkem se pronajímá 2584 m pozemků . Doba pronájmu na 1 rok, tj. do 31.12.2007.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 273
v k.ú. Kunžak takto:
díl „i“ - výměra 440 m2
z parcely, označené jako 379/2 louka
2
z parcely označené jako 285/2 ost. plocha
díl „c“ - výměra 2058 m
díl „l“ - výměra
86 m2
z parcely označené jako 430 st. plocha
Hlasování: jednohlasně
g) Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu Josefa Meixnera, Kunžak 283, který byl
doručen Obci Kunžak jednou dne 28.11.2006 a v naprosto stejném znění i podruhé dne
8.12.2006 jako odpověď na dopis Obce Kunžak z 2.11.2006.
Zastupitelstvo bere obsah dopisu na vědomí.
h) Návrh doplnění souborného stanoviska ke konceptu řešení ÚPO KUNŽAK
Požadavky na grafickou část
Hlavní výkres
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 budou zpřesněny plochy dopravy pro obchvat komunikace II/164 Kunžak-Strmilov tak, aby
nezasahovaly do p.č. 3579 a 3580 v kú. Kunžak a rovněž, aby plochy dopravy nepřesáhly 100 m
koridor vymezený ve VÚC Javořická vrchovina pro tento obchvat.
Plochy dopravy (navrhované přeložky) doporučujeme vyznačit šrafováním.
Hlavní výkres – detail
 detail musí být přesnou zvětšeninou Hlavního výkresu,

Výkres vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav


upravit dle zpřesněných ploch dopravy

Požadavky na úpravu textové části:
kapitola 2.7. (B.g))
 podkapitola – doprava - bude popsáno navrhované řešení přeložka sil. II/164 Kunžak-Strmilov,

Závěrečná část
Návrh ÚPO Kunžak bude zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), bude obsahovat výrok a odůvodnění v textové i grafické
části a jeho rozsah a členění bude v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti. Bude odevzdán ve 2 vyhotoveních, čistopis potom ve 4
vyhotoveních (soulad s § 165 nového st. zákona).
Návrh ÚP bude upraven, projednán a vydán v souladu s ustanovením odst. 3) § 188 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zejména pak podle §
50-54 tohoto zákona. Návrh územního plánu bude vydán jako tzv. opatření obecné povahy
podle části šesté (§§ 171 - 174) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění zákona č.
413/2005 Sb.
Zastupitelstvo schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
ch) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem p. Ladislava Schmieda, který děkuje za dobrou
spolupráci v uplynulém roce a přeje hodně úspěchů v roce 2007.
Zastupitelstvo bere dopis na vědomí.
i) Český svaz včelařů Jindřichův Hradec žádá o poskytnutí příspěvku na tlumení
nakažlivých chorob včelstev.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2000,-- Kč.
Hlasování: jednohlasně
j) Krizový štáb obce a povodňová komise obce – zastupitelstvo projednalo složení krizového
štábu obce a povodňové komise a schvaluje toto složení:
Krizový štáb – Čapek Jar., Ing. Šamal Vl., Dvořák Jiří, Loukota Karel, Ing. Plucar Karel,
Plešáková Františka, Ing. Vondrák Zdeněk, Krchňavý Jaroslav
Povodňová komise – Čapek Jar., Ing. Šamal Vl., Zámečník Zd., Šteflová E., Kudrna Jos.,
Hanzalík R.
Hlasování: jednohlasně
k) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem o výsledku kontroly výkonu státní správy na
úseku územního plánování a stavebního řádu. Kontrola konstatovala, že v činnosti stavební
komise nebyly zjištěny žádné nedostatky, odbornou úroveň činnosti hodnotila jako velmi
dobrou.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
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l) Pan Jiří Drobil předal obci Kunžak 23 500,-- Kč jako příspěvek občanů na elektrický
pohon zvonu v kapličce v Mostech.
Zastupitelstvo děkuje všem, kteří přispěli a pověřuje starostu, aby prostřednictvím
pana Drobila všem písemně poděkoval. Předané finanční prostředky budou použity
v roce 2007 na akce v Mostech.
Hlasování: jednohlasně
m) Starosta navrhuje zastupitelstvu, aby byl poskytnut příspěvek na mobilní telefon
panuHanzlíkovi a paní Matouškové ve výši 1600,-- Kč za rok.
Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: jednohlasně
n) 1. Zastupitelstvo pověřilo na svém 2.zasedání zástupcem starosty při uzavírání
občanských sňatků podle § 4 zák.č. 94/1963 Sb. o rodině paní Mgr.Evu
Krafkovou,neuvolněnou členku zastupitelstva.
Zastupitelstvo podle §84 odst. 4) zák. č.128/2006 Sb. pověřuje neuvolněnou členku
zastupitelstva paní Mgr.Evu Krafkovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství a
pověřuje ji přitom podle § 8, odst. 2) zák.č.128/2000 Sb. o obcích k užívání závěsného
odznaku. Tímto se doplňuje pověření z 2.zasedání zastupitelstva z 27.11.2006
Hlasování: 9 hlasů pro,
Mgr. Krafková se zdržela hlasování
2. Obec hodlá dořešit majetkoprávně pozemky pod místními komunikacemi . Jde o
parcely 4778 ost.pl.ost.komunikace o výměře 852 m2 v k.ú.Kunžak, bývalý
statek veřejný – cesta mezi chalupami na Jitrách, p.č.ZE 525 o výměře 2140 m2
v k.ú. Suchdol u Kunžaku a o část 2981/28 ost.plocha,man.pl.o výměře 2225 m2
u bytových domů 510 a 511 v Bystřické ulici v Kunžaku.
Zastupitelstvo žádá Českou republiku,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Praha, o darování těchto pozemků vedených na listu vlastnictví číslo 60000:
- parcely 4778 ost.pl.ost.komunikace, o výměře 852 m2 v k.ú.Kunžak,v
pasportu místních komunikací vedena jako 16 c k chalupám na Jitrech,
sloužící k přístupu k nemovitostem
v Kunžaku na Jitrech
- parcely část 2981/28 ost.pl.man.pl. o výměře 2225 m2 v k.ú.Kunžak,
v pasportu místních komunikací vedena jako místní komunikace číslo 21 c
z ulice Nerudova k bytovkám čp. 510 a 511 v Kunžaku ,sloužící k přístupu
k těmto nemovitostem .
- a parcely ZE 525 o výměře 2140 m2 v k.ú.Suchdol u Kunžaku vedené
v pasportu místních komunikací jako místní komunikace číslo 45c pro
majetkoprávní vypořádání těchto pozemků jako
pozemků pod místními komunikacemi ve správním území obce Kunžak.
- parcely 4778 v k.ú.Kunžak a 525 v k.ú.Suchdol u Kunžaku byly vedeny
v knihovní vložce č.I jako statek veřejný.
Hlasování: jednohlasně
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o) Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto ceny za využití společenských prostorů v obecní
budově ve Valtínově:
- místní spolky a společenské organizace
zdarma
- místní fyzické osoby
500,-- Kč
- cizí fyzické osoby a firmy
1500,-- Kč
Z takto vybraných částek bude 70 % převedeno SDH Valtínov.
Hlasování: jednohlasně
p) Pan Hanzalík informoval zastupitelstvo o plánu prací v obecních lesích na rok 2007.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

U s n e s e n í č. 3/1
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 3. zasedání dne 19.12.2006
schvaluje
Návrh D O P L N Ě N Í
SOUBORNÉHO STANOVISKA
ke konceptu řešení ÚPO KUNŽAK

Požadavky na grafickou část
Hlavní výkres
 budou zpřesněny plochy dopravy pro obchvat komunikace II/164 Kunžak-Strmilov tak,
aby nezasahovaly do p.č. 3579 a 3580 v kú. Kunžak a rovněž, aby plochy dopravy
nepřesáhly 100 m koridor vymezený ve VÚC Javořická vrchovina pro tento obchvat.
Plochy dopravy (navrhované přeložky) doporučujeme vyznačit šrafováním.
Hlavní výkres – detail
 detail musí být přesnou zvětšeninou Hlavního výkresu,
Výkres vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav
 upravit dle zpřesněných ploch dopravy
Požadavky na úpravu textové části:
kapitola 2.7. (B.g))
 podkapitola – doprava - bude popsáno navrhované řešení přeložka sil. II/164 KunžakStrmilov,
Závěrečná část
Návrh ÚPO Kunžak bude zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bude obsahovat výrok a odůvodnění
v textové i grafické části a jeho rozsah a členění bude v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti. Bude odevzdán ve 2 vyhotoveních, čistopis
potom ve 4 vyhotoveních (soulad s § 165 nového st. zákona).
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Návrh ÚP bude upraven, projednán a vydán v souladu s ustanovením odst. 3) § 188
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
zejména pak podle § 50-54 tohoto zákona. Návrh územního plánu bude vydán jako tzv.
opatření obecné povahy podle části šesté (§§ 171 - 174) zákona č. 500/2004 Sb. (správní
řád), ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

místostarosta
Ing. Vladimír Šamal

starosta
Jaroslav Čapek

U s n e s e n í č. 3/2
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 19.12.2006
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – únor 2007 v celkovém objemu příjmů
1 905 800,-- Kč a výdajů 3 064 500,-- Kč. Financování ve výši 1 158 700,-- Kč bude zajištěno
použitím části zůstatku běžného účtu k 31.12.2006.
- Rozpočtová opatření vlastní č. 34-40/2006, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
- tyto ceny za využití společenských prostorů v obecní budově ve Valtínově:
- místní spolky a společenské organizace
zdarma
- místní fyzické osoby
500,-- Kč
- cizí fyzické osoby a firmy
1500,-- Kč
Z takto vybraných částek bude 70 % převedeno SDH Valtínov.
S o u h l a s í:
- s návrhem kalkulace cen vodného a stočného na rok 2007, předloženým VAK JČ a.s. dne
19.12.2006. Tento odsouhlasený návrh kalkulace je nedílnou součástí zápisu.
- s tím, aby do rozpočtového výhledu byly zařazeny tyto akce:
kanalizační sběrač k ČOV, zainvestování stavebních parcel, sociální byty v čp. 170, oprava
komunikací, a průběžná obnova vodohospodářského majetku.
- s tím, aby byla SDH Valtínov na základě vystavené faktury dle odsouhlasených dokladů
vyplacena částka 125 493,-- Kč za materiál a zařízení, použité při opravě obecní budově ve
Valtínově.
- s tím, aby byla SDH Valtínov na základě vystavené fakury dle odsouhlasených dokladů
vyplacena částka 94 427,-- Kč za eurookna a dveře, použitá při výstavbě hasičské zbrojnice
ve Valtínově O celkovou částku 219 920,-- Kč bude navýšena hodnota majetku obce.
- se zakoupením lednice a elektrického sporáku do obecní budovy ve Valtínově a s úhradou
nákladů na zhotovení a instalaci kuchyňské linky a pultu tamtéž v celkové hodnotě 35 200,-Kč.
- se záměrem Ing. Pavla Kotola, Fryčajova 115, Brno rekonstrukce domu čp. 290 v KunžakuLána, který předpokládá vybudování 4 apartmánů na ubytování k rekreačním účelům a zbytek
zrekonstruovat k soukromému využití. Nepředpokládá změnu architektonického rázu
budovy.Rekonstrukce je v souladu s konceptem řešení ÚPO a je i v souladu se souborným
stanoviskem ke konceptu řešení, který je v této době dohodnut s DOSS.

8
- s výstavbou rekreační chaty na p.č. 4553 v k.ú. Kunžak. Výstavba rekreační chaty na p.č.
4553 v k.ú. Kunžak je v souladu s konceptem řešení ÚPO a je i v souladu se souborným
stanoviskem ke konceptu řešení, který je v této době dohodnut s DOSS.
- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 273 v k.ú. Kunžak takto:
díl „i“ - výměra 440 m2
z parcely, označené jako 379/2 louka
2
díl „c“ - výměra 2058 m
z parcely označené jako 285/2 ost. plocha
díl „l“ - výměra
86 m2
z parcely označené jako 430 st. plocha
- s poskytnutím příspěvku ve výši 2000,-- Kč Českému svazu včelařů Jindřichův Hradec na
tlumení nakažlivých chorob včelstev
- s tím, aby byl poskytnut příspěvek na mobilní telefon panu Hanzlíkovi a paní Matouškové
ve výši 1600,-- Kč za rok.
N e s o u h l a s í:
- s vybudováním chatové osady na p.č. 4535 v k.ú. Kunžak u rybníka Komorník, protože
tento záměr není v souladu s konceptem řešení ÚPO a není ani v souladu se souborným
stanoviskem ke konceptu řešení, který je v této době dohodnut s DOSS.
- s výstavbou RD manželů Vackových na p.č. 266/1 a 267 v k.ú. Mosty, protože tento záměr
není v souladu s konceptem řešení ÚPO a není ani v souladu se souborným stanoviskem ke
konceptu řešení, který je v této době dohodnut s DOSS.
B e r e n a v ě d o m í:
- dopis pana L. Schmieda
- zprávu o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního
řádu. Kontrola konstatovala, že v činnosti stavební komise nebyly zjištěny žádné nedostatky,
odbornou úroveň činnosti hodnotila jako velmi dobrou.
- informaci pana Hanzalíka o plánu prací v obecních lesích na rok 2007
Pověřuje:
- starostu obce, aby případná další rozpočtová opatření v závěru roku 2006 schválil a předložil
je k projednání na lednovém zasedání zastupitelstva obce.
- starostu, aby prostřednictvím pana Drobila písemně poděkoval všem , kteří přispěli na
elektrický pohon zvonu v Mostech . Předané finanční prostředky budou použity v roce 2007
na akce v Mostech.
- podle §84 odst. 4) zák. č.128/2006 Sb.neuvolněnou členku zastupitelstva paní Mgr.Evu
Krafkovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství a podle § 8, odst. 2) zák.č.128/2000
Sb. o obcích k užívání závěsného odznaku. Tímto se doplňuje pověření z 2.zasedání
zastupitelstva z 27.11.2006

Žádá:
- Českou republiku,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, o darování
těchto pozemků vedených na listu vlastnictví číslo 60000:
- parcely 4778 ost.pl.ost.komunikace, o výměře 852 m2 v k.ú.Kunžak,v
pasportu místních komunikací vedena jako 16 c k chalupám na Jitrech,
sloužící k přístupu k nemovitostem
v Kunžaku na Jitrech
- parcely část 2981/28 ost.pl.man.pl. o výměře 2225 m2 v k.ú.Kunžak,
v pasportu místních komunikací vedena jako místní komunikace číslo 21 c
z ulice Nerudova k bytovkám čp. 510 a 511 v Kunžaku ,sloužící k přístupu
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-

-

k těmto nemovitostem nemovitostem.
a parcely ZE 525 o výměře 2140 m2 v k.ú.Suchdol u Kunžaku vedené
v pasportu místních komunikací jako místní komunikace číslo 45c pro
majetkoprávní vypořádání těchto pozemků jako
pozemků pod místními komunikacemi ve správním území obce Kunžak.
parcely 4778 v k.ú.Kunžak a 525 v k.ú.Suchdol u Kunžaku byly vedeny
v knihovní vložce č.I jako statek veřejný.

Ověřovatelé:
Ing. Petr Popela

Zdeněk Pudil

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila ve 21.oo hodin
Zapsala: Matoušková

