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Zápis č. 23
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 16.08.2012 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Vobrová D., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec V.,
Král P., Rozporka L., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P.
Omluven: Kudrna J.
Program:
1. Zajištění pouti 2012
2. Rekonstrukce ulice Bystřická
3. Výběr zhotovitele „PD – zářezy Valtínov“
4. Žádost o prodloužení smlouvy – pouť
5. Návrh zadání změny č. 3 ÚP Kunžak
6. Plán společných zařízení KPÚ Valtínov
7. Žádost o finanční příspěvek SDH Valtínov
8. Rozpočtová opatření vlastní
9. Žádost o odkoupení pozemku 50/1 zahrada u čp. 18 v k.ú.Mosty podle
geometrického plánu č.365-31/2012 H.Pudilové,Geodetická kancelář
10. Žádost o odkoupení pozemku 51/12 zahrada u čp. 37 v k.ú. Mosty a části
„a“pozemku 50/1 a části „d“ pozemku 51/1 sloučených do čp.37 v Mostech podle
geometrického plánu č.365-31/2012 H.Pudilové,Geodetická kancelář,
11. Žádost o odkoupení 4796/2 v k.ú.Kunžak u čp. 273 podle GP 997-35/2012
H.Pudilové,Geodetická kancelář.
12. Žádost o odkoupení části pozemku 14/1 u čp. 8 v Mostech.
13. Žádost o odkoupení části pozemku 14/1 navazující na zast.pl. 33 v Mostech.
14. Žádost o odkoupení části 651/2 v k.ú.Mosty,část Zvůle.
15. Žádost o odkoupení stavebního pozemku 274/13 v k.ú.Kunžak.
16. Žádost o odkoupení stavebního pozemku 275 v k.ú.Kunžak.
17. Žádost o směnu souboru pozemků v k.ú.Valtínov za pozemky v k.ú.Kunžak.
18. Žádost o odkoupení 278/1 s věcným břemenem kabelového vedení NN a pilíře NN
k domu čp. 18 v Kunžaku.
19. Žádost o odkoupení části 6/1, části 7/2 a části PK 7/1 a části PK 8 v k.ú.Valtínov.
20. Žádost o koupi části 33/1 a 33/16 v k.ú.Valtínov u čp. 46
21. Různé
22. Diskuze
23. Závěr
Zastupitelstvo navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Matoušková Marie
Ověřovateli zápisu byli určeni:Ing. Moučka Petr, Mgr. Krafková Eva
Ověřovatelé zápisu 22. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 28.06.2012 zápis
ověřili bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
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K bodu 1:
Zajištění pouti 2012
1.- Smlouva na instalaci pouťových atrakcí je s Františkem Ranglem podepsána.
Za pronájem náměstí v Kunžaku bude nájemcem při zahájení instalace v hotovosti složena
smluvní částka Kč 45 000,--.
- Suchá WC jsou objednána na období od 23.08.12 do 27.08.12.
- Policie ČR, obvodní oddělení Nová Bystřice byla požádána o posílení služby v pátek
24.08.12 od 16.oo hodin, v sobotu 25.08.od 8.00 hod.ráno, v noci ze soboty na neděli a
v neděli 26.08. od 6.00 hod. ráno do odpoledních hodin .
- Uzavírka náměstí – umístění atrakcí 19.08.2012 večer
- Uzavírka ulic Havlíčkova - lb a náměstí Komenského 2b od soboty 25.08.2012 od 5.00 hod.
do neděle 26.08.2012 do 22.00 hod.
- Výběr poplatků: 2 úřednice Marie Matoušková, Eva Šteflová
2 členové zastupitelstva: Král Petr, Kudrna Josef
- Dozor nad pořádkem při tradiční pouti v obci Kunžak provedou členové SDH Kunžak
Dvořák Jiří, Hladeček Petr - v sobotu 25.08.2012
Dvořák Michal, Grausam Zdeněk- v neděli 26.08.2012.
- Úklid na WC v budově radnice při pouti:Jovana Vilímková
Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením odměny členům SDH Kunžak, provádějícím
dozor na pouti a pracovnici, zajišťující úklid na WC ve výši Kč 1176,-- Kč každému z nich.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje bude v měsíci září provádět rekonstrukci
silnice ulice Bystřická v Kunžaku. Od 8.8.2012 probíhá v této ulici rekonstrukce vodovodních
přípojek.Rekonstrukci přípojek provádí firma ČEVAK a.s. České Budějovice. Rekonstrukci
vodovodní přípojky hradí majitel připojené nemovitosti a je jejím vlastníkem. V roce 2005
hradili majitelé připojovaných nemovitostí na základě rozhodnutí zastupitelstva obce cenu
přípojky do 4000,--Kč. Cenu přípojky, která přesáhla tuto částku, hradila Obec z vlastních
prostředků.
Starosta navrhuje, aby se vzhledem k nárůstu cen prací částka, kterou uhradí majitelé
přípojek, zvýšila na 8 000,-- Kč. Obec Kunžak rekonstrukci vodovodních přípojek
zafinancuje. Po ukončení akce provádějící firma vyčíslí náklady na každou jednotlivou
přípojku. Částku do 8 000,-- Kč včetně bude Obec Kunžak požadovat od každého majitele
zrekonstruované vodovodní přípojky. Náklady na každou jednotlivou přípojku, které
přesáhnou částku 8 000,-- Kč budou dotovány z prostředků Obce Kunžak. Majitelům přípojek
bude dána možnost uhradit svůj podíl na rekonstrukci přípojky ve splátkách nejpozději do
konce roku 2013.
Dále starosta navrhuje, aby se stejným způsobem postupovalo i v případě majitele
nemovitosti čp. 257, který si musel v důsledku havárie provést rekonstrukci vodovodní
přípojky na vlastní náklady v jarních měsících tohoto roku.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby náklady na rekonstrukci vodovodních
přípojek v ulici Bystřická v Kunžaku,kterou provádí firma ČEVAK a.s. České Budějovice,
zafinancovala Obec Kunžak z vlastních prostředků. Po ukončení akce provádějící firma
vyčíslí náklady na každou jednotlivou přípojku. Náklady do 8 000,--Kč včetně bude Obec
Kunžak požadovat od každého majitel zrekonstruované vodovodní přípojky. Náklady na
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každou jednotlivou přípojku, které přesáhnou částku 8 000,-- Kč, budou dotovány
z prostředků Obce Kunžak. Majitelům přípojek bude dána možnost uhradit svůj podíl na
rekonstrukci přípojky ve splátkách nejpozději do konce roku 2013.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby se stejným způsobem postupovalo i
v případě majitele nemovitosti čp. 257, který si musel v důsledku havárie provést rekonstrukci
vodovodní přípojky na vlastní náklady v jarních měsících tohoto roku.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání
nabídek na veřejnou zakázku „PD – Valtínov – průzkumné hydrogeologické zářezy“,
konaného dne 15. 08. 2012 v 16.00 hodin
Komise: Ing. Petr Moučka – předseda /losem/
Mgr. Eva Krafková, Vobrová Drahoslava
Obeslány byly tyto firmy:
- ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- AGP NOVA spol. s.r.o., Ing. Vladimír Polanský, CSc. Čechova 395/59,
370 01 České Budějovice
- Ing. Josef Kregl, projekční kancelář, Palackého 106/II, 379 01 Třeboň
V termínu byly doručeny tyto nabídky:
- ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Další nabídky nebyly doručeny.
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci.
Poté předseda komise v 16.00 hodin otevřel první doručenou nabídku:
1.

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Nabídnutá cena : 67 980,-- Kč včetně DPH
Podmínky zadání byly splněny
Komise zevrubně posoudila došlou nabídku a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o
zadávání veřejných zakázek doporučuje zastupitelstvu obce Kunžak na akci „PD –
Valtínov – průzkumné hydrogeologické zářezy“ uzavřít smlouvu o dílo s firmou
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice za nabídnutou cenu
67 980,-- Kč včetně DPH
Skončeno, přečteno, podepsáno v Kunžaku dne 18.08.2012 v 16.15 hodin

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na akci „PD – Valtínov –
průzkumné hydrogeologické zářezy“ uzavřela Obec smlouvu o dílo s firmou ČEVAK
a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice za nabídnutou cenu 67 980,-- Kč včetně
DPH
Hlasování:jednohlasně
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K bodu 4:
František Rangl, Vestec – Praha západ požádal o prodloužení smlouvy o krátkodobém
pronájmu náměstí a části pozemku p.č. 18 v obci Kunžak na umístění pouťových atrakcí a
odstavení nákladních automobilů při tradiční pouti v Kunžaku.
Starosta oznámil zastupitelům, že vzhledem k bezproblémovému zajištění pouťových
atrakcí ze strany Františka Rangla hodlá s tímto uzavřít smlouvu i na rok 2013 za stejných
podmínek jako doposud, tj. za smluvní částku ve výši 45 000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí, že starosta uzavře smlouvu o pronájmu
veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí v termínu konání tradiční pouti na rok
2013 s Františkem Ranglem, Vestec – Praha západ za smluvní částku 45 000,-- Kč.
K bodu 5:
Členové zastupitelstva obce Kunžak obdrželi spolu s oznámením o datu a místu
konání dnešního zastupitelstva k prostudování důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 3
ÚP Kunžak a návrh zadání změny č. 3 ÚP Kunžak. Zastupitelstvo důvodovou zprávu a návrh
zadání změny č. 3 ÚP Kunžak projednalo
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí důvodovou zprávu s údaji o zpracování a
projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Kunžak. Důvodová zpráva s údaji o zpracování a
projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Kunžak je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako příslušný orgán dle ust. § 6 odst.5), písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
a podle ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona návrh zadání změny č. 3 územního plánu
Kunžak, tak jak je upraven na základě výsledku projednání. Návrh zadání změny č. 3 ÚP
Kunžak tak, jak byl upraven na základě výsledků projednání je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem společných zařízení (opatření,sloužící ke
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská
opatření, sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami
a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability), vyhotovený
v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Valtínov.
Zastupitelstvo obce Kunžak plán společných zařízení projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako příslušný orgán dle ust. par. 9 odst. 9)
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve
znění pozdějších předpisů plán společných zařízení KPÚ Valtínov (opatření, sloužící ke
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská
opatření, sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami
a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability – zhotovitel
GEOS J.Hradec).
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí SDH Valtínov o finanční podporu na
úhradu praporu, který si SDH Valtínov nechal vyrobit ke 100. výročí sboru. Toto výročí bude
ve Valtínově připomenuto a oslaveno 18.8.2012.
Cena praporu je 65 880,-- Kč. V případě podpory ze strany obce by byl prapor doplněn stuhou
s vyšitým textem, že Obec Kunžak na prapor přispěla.
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Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finanční podpory pro SDH
Valtínov na úhradu praporu SDH Valtínov ve výši 30 000,-- Kč.
Hlasování: 9 hlasů pro
Ing. Moučka proti
K bodu 8:
Zastupitelstvu byla předložena Rozpočtová opatření vlastní č. 15-16/2012.
Zastupitelstvo předložená rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje rozpočtová
opatření vlastní č. 15 a 16/2012. Schválená rozpočtová opatření vlastní č. 15-16/2012 jsou
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku 50/1 zahrada o
výměře 111 m2 (předzahrádka) u domu čp. 18 (stp. 4) v k.ú.Mosty takto ozn. v GP č. 36531/2012 Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 .
Během zveřejnění záměru prodeje Obec Kunžak neobdržela žádnou připomínku ani námitku.
Jediným žadatelem je Martin Švec, Mosty čp. 34.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu
s Martinem Švecem, Mosty 34 na převod pozemku ozn. v GP č. 365-31/2012 Hany
Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako 50/1 zahrada o výměře 111 m2 pro
majetkoprávní vypořádání předzahrádky v k.ú.Mosty u čp. 18-(stp.4) za kupní cenu
Kč 30,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán uhradí kupující. Kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce
Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy.
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude
záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak zveřejnila podle GP č. 365-31/2012 Hany Pudilové,Geodetická kancelář
Střížovice 82, na úřední desce záměr prodeje pozemku 51/12 zahrada o výměře 141 m2 u
domu čp. 37, a částí parcely 50/1 ozn. jako díl „a“o výměře 19 m2, a parcely 51/1 ozn. jako
díl „d“ o výměře 56 m2, pro majetkoprávní vypořádání zastavěné plochy domu čp. 37 (stp.3)
v k.ú.Mosty. Během zveřejnění záměru prodeje Obec Kunžak neobdržela žádnou připomínku
ani námitku. Jedinou žadatelkou je Jana Rozporková, Praha,V Kolkovně 908/7.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela podle GP č. 36531/2012 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82, kupní smlouvu s Janou
Rozporkovou, Praha, V Kolkovně 908/7, na převod pozemku 51/12 zahrada o výměře 141
m2 pro majetkoprávní vypořádání zahrádky u domu čp. 37 v Mostech za kupní cenu Kč 30,-/m2 , a částí parcely 50/1 ozn. jako díl „a“o výměře 19 m2 za Kč 50,--/m2 a části parcely 51/1
ozn. jako díl „d“ o výměře 56 m2 za kupní cenu Kč 50,--/m2, pro majetkoprávní vypořádání
zastavěné plochy domu čp. 37 (stp.3) v k.ú.Mosty.
Podle cenového odhadu zahrady včetně trvalých porostů a zastavěné plochy, činí kupní cena
u zahrady Kč 41,-- / m2 včetně porostů a Kč 88,38 /m2 u zastavěné plochy.
Zdůvodnění odchylky od odhadní ceny: Zastupitelstvo Obce Kunžak stanovilo kupní cenu na
Kč 30,--/m2 stejně, jako v ostatních případech prodeje zahrad u domů v místních částech obce
a Kč 50,--/m2 jako v ostatních případech stavebních pozemků v místních částech
obce.Vzhledem k tomu,že porosty na zahradě nejsou v majetku Obce Kunžak, není jejich

6

cena obsažena v kupní ceně.
Vklad do katastru nemovitostí ,geometrický plán a cenový odhad uhradí kupující. Kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce
Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy.
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude
záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku 4796/2
ost.pl.ost.komunikace o výměře 8 m2 na rozšíření verandy u domu čp. 273 v Kunžaku,
k.ú.Kunžak, takto ozn. v GP č. 997-35/2012 Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice
82 .Během zveřejnění záměru prodeje Obec Kunžak neobdržela žádnou připomínku ani
námitku. Jedinými žadateli jsou manželé Vladimír a Jana Dohnalovi,Kunžak,Bystřická
čp. 273.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s
manžely Vladimírem a Janou Dohnalovými,,Kunžak,Bystřická čp. 273 na převod pozemku
ozn. v GP č. 997-35/2012 Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako 4796/2
ost.pl.ost.komunikace o výměře 8 m2 na rozšíření verandy u domu čp. 273 v Kunžaku,
k.ú.Kunžak za kupní cenu Kč 70,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán
uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o
prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo
nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 12:
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřilo kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil
možnost prodeje části 14/1 ost.pl.ost.komunikace o výměře cca 12m2 v k.ú.Mosty
u čp. 8 z důvodu uvažovaného zarovnání oplocení předzahrádky. Kontrolní výbor
po místním šetření prodej části předzahrádky u čp. 8 v Mostech doporučuje.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
14/1 ost.pl.ost.komunikace v k.ú. Mosty z důvodu zarovnání oplocení předzahrádky u čp. 8
v Mostech. Záměr prodeje pozemku bude zveřejněn na základě geometrického plánu,který si
zajistí na své náklady žadatel. Termín zaměřování musí být Obci Kunžak oznámen nejméně
týden předem a při zaměřování musí být zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak.
Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí a geometrický
plán uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o
prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo
nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřilo kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil
možnost prodeje části 14/1 ost.pl.ost.komunikace o výměře cca 20m2 v k.ú.Mosty
u čp. 33 zastavěné garáží a zídkou plotu.Kontrolní výbor po místním šetření doporučuje
prodej
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
14/1 ost.pl.ost.komunikace v k.ú. Mosty zastavěné garáží a části pozemku oddělené zídkou
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plotu o přibližné výměře 20 m2 u čp. 33 v Mostech,.
Záměr prodeje pozemku bude zveřejněn na základě geometrického plánu,který si zajistí na
své náklady žadatel. Termín zaměřování musí být Obci Kunžak oznámen nejméně týden
předem a při zaměřování musí být zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak.
Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2pozemku zahrádky u domu čp. 33 a na Kč 50,--/m2
pozemku zastavěného garáží.Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán uhradí
kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději
v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části pozemku 651/2 jiná pl. ost.pl. o
přibližné výměře 13 m2 v Kunžaku,část Zvůle, k.ú. Mosty u chaty č.evidenční 53 .
Podle územního plánu jde o pozemek Rr,určený pro rekreaci občanů.
Zastupitelstvo Obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil
možnost prodeje části pozemku 651/2 jiná pl. ost.pl. o přibližné výměře 13 m2 v Kunžaku,
část Zvůle, k.ú. Mosty u chaty č.evidenční 53 .
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Zastupitelstvo Obce Kunžak na svém 22. zasedání dne 28.06.2012 pověřilo starostu,
aby zjistil,zda případní budoucí majitelé stavebních parcel v lokalitě „K zahrádkám“ např.
274/13 v k.ú.Kunžak budou moci na základě již zpracované dokumentace pro ZTV
zrealizovat zasíťování těchto stavebních pozemků a za jakých podmínek.
Starosta Obce Kunžak předkládá zastupitelstvu tyto informace: je možné založit společnost,
do které obec vloží pozemek a stavebníci zajistí inženýrské sítě.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí informaci starosty Obce Kunžak o
možnosti zasíťování pozemků v lokalitě „K zahrádkám“ v k.ú.Kunžak a pověřuje starostu
dalším jednáním.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16:
Zastupitelstvo Obce Kunžak na svém 22. zasedání dne 28.06.2012 pověřilo starostu,
aby zjistil,zda případní budoucí majitelé stavebních parcel v lokalitě „K zahrádkám“ např.
275 v k.ú.Kunžak budou moci na základě již zpracované dokumentace pro ZTV zrealizovat
zasíťování těchto stavebních pozemků a za jakých podmínek.
Starosta Obce Kunžak předkládá zastupitelstvu tyto informace je možné založit společnost, do
které obec vloží pozemek a stavebníci zajistí inženýrské sítě.
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí informaci starosty Obce Kunžak o
možnosti zasíťování pozemků v lokalitě „K zahrádkám“ v k.ú.Kunžak a pověřuje starostu
dalším jednáním.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 17:
Obec Kunžak obdržela žádost firmy Czech Canada s.r.o., Čestlická 1/994, Praha 10
o směnu pozemků Obce Kunžak v k.ú. Valtínov PK zjednodušená evidence číslo 252/2 o
výměře 314 m2, 256 o výměře 727 m2,257 o výměře 593 m2,258 o výměře 388 m2,259 o
výměře 14653 m2, 260 o výměře 230 m2, 261 o výměře 2061 m2,262 o výměře 1788 m2,263
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o výměře 1464 m2, 308 o výměře 1982 m2,322 o výměře 3755 m2,323 o výměře 609 m2, 804
o výměře 4 m2,805 o výměře 509 m2, 851 o výměře 600 m2,852/1 o výměře 983 m2, 852/2 o
výměře 1304 m2,854 o výměře 510 m2,1046 o výměře 493 m21239 o výměře 331 m2, 1248 o
výměře 532 m2,1411/1 díl 1 o výměře 4427 m2,. Dále se jedná o směnu pozemků Obce
Kunžak v k.ú. Valtínov KN 323/1 trv.trav.porost o výměře 1936 m2, 345/4 orná o výměře
1097 m2, 830/1 ost.pl. o výměře 2357 m2,851 ost.pl. o výměře 76 m2, 888/4 ost.pl. o výměře
104 m2, 888/6 ost.pl. o výměře 14 m2, 889/1 ost.pl. o výměře 44 m2, 1404/2 ost.pl. o výměře
15 m2,1405/3 ost.pl. o výměře 33 m2. Celkem se jedná o výměru 43933 m2 pozemků Obce
Kunžak. Ke směně jsou nabízeny lesní pozemky KN číslo 2348, 2370/13, 2370/14 v k.ú.
Kunžak s celkovou výměrou 15193 m2. Důvodem žádosti je možnost zcelení pozemků a
umožnění přístupu k nim pro lepší obhospodařování zemědělskou a lesní technikou.
V k.ú. Valtínov jsou v současné době prováděny komplexní pozemkové úpravy.
Projekt zpracovává firma GEOS J.Hradec. Před rozhodnutím v této věci, je nutné zjistit, zda
výše uvedené pozemky Obce Kunžak v k.ú. Valtínov nejsou součástí návrhu komplexních
pozemkových úprav.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu, aby zjistil, zda pozemky obce Kunžak
v k.ú. Valtínov PK zjednodušená evidence číslo 252/2 o výměře 314 m2, 256 o výměře 727
m2,257 o výměře 593 m2,258 o výměře 388 m2,259 o výměře 14653 m2, 260 o výměře 230
m2, 261 o výměře 2061 m2,262 o výměře 1788 m2,263 o výměře 1464 m2, 308 o výměře
1982 m2,322 o výměře 3755 m2,323 o výměře 609 m2, 804 o výměře 4 m2,805 o výměře 509
m2, 851 o výměře 600 m2,852/1 o výměře 983 m2, 852/2 o výměře 1304 m2,854 o výměře 510
m2,1046 o výměře 493 m21239 o výměře 331 m2, 1248 o výměře 532 m2,1411/1 díl 1 o
výměře 4427 m2, KN 323/1 trv.trav.porost o výměře 1936 m2, 345/4 orná o výměře 1097 m2,
830/1 ost.pl. o výměře 2357 m2,851 ost.pl. o výměře 76 m2, 888/4 ost.pl. o výměře 104 m2,
888/6 ost.pl. o výměře 14 m2, 889/1 ost.pl. o výměře 44 m2, 1404/2 ost.pl. o výměře 15
m2,1405/3 ost.pl. o výměře 33 m2 nejsou součástí návrhu komplexních pozemkových úprav,
zpracovaných firmou GEOS J.Hradec. Tato záležitost bude zařazena k projednání na program
příštího jednání zastupitelstva.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 18:
Obec Kunžak obdržela žádost o koupi pozemku p.č.278/1ost.pl.ost.komunikace o výměře 63
m2v obci a k.ú.Kunžak –oplocená předzahrádka u čp. 18 v Kunžaku.Pozemek je zatížen
věcným břemenem kabelového vedení a pilíře NN společnosti E-ON Distribuce a.s.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku
p.č.278/1 ost.pl.ost.komunikace o výměře 63 m2v obci a k.ú.Kunžak -předzahrádka u čp. 18
v Kunžaku. Pozemek je zatížen věcným břemenem kabelového vedení a pilíře NN společnosti
E-ON Distribuce a.s. Kupní cena se stanovuje na Kč 40,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí
uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o
prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo
nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 19:
Obec Kunžak obdržela návrh geometrického plánu a doplnění původní žádosti o koupi
pozemků u domu čp. 96 ve Valtínově označených v návrhu geometrického plánu Jana
Beneše,Geodetická kancelář J.Hradec č. 340-142/2011 jako část ozn. jako díl „a“ pozemku
6/1 o výměře 21 m2, díl „b“ pozemku 7/2 o výměře 618 m2, díl „c“pozemku PK 7/1 o výměře
136 m2 a díl „d“ pozemku PK 8 o výměře 111 m2 k.ú.Valtínov.
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Návrh geometrického plánu respektuje usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva Obce Kunžak
ze dne 29.09.2011 ,které rozhodlo,že v majetku Obce Kunžak musí být zachován pruh v šíři 3
m podél stávajícího vodního toku.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků u
domu čp. 96 ve Valtínově označených v návrhu geometrického plánu Jana Beneše,Geodetická
kancelář J.Hradec č. 340-142/2011 jako část ozn. jako díl „a“ pozemku 6/1 o výměře 21 m2,
díl „b“ pozemku 7/2 o výměře 618 m2, díl „c“pozemku PK 7/1 o výměře 136 m2 a díl „d“
pozemku PK 8 o výměře 111 m2 k.ú.Valtínov. Záměr prodeje pozemků bude zveřejněn na
základě geometrického plánu,který si zajistí na své náklady žadatel a který bude v souladu
s předloženým návrhem geometrického plánu.Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2.
Protože kupní cena přesahuje částku Kč 5000,--, zajistí Obec Kunžak cenový odhad
převáděných pozemků. Vklad do katastru nemovitostí, geometrický plán a cenový odhad
uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o
prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo
nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 20:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení části pozemku 33/1 a 33/16 který je pronajat a
užíván jako zahrada u čp. 46 ve Valtínově.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části 33/1 a části
33/16 v k.ú. Valtínov užívaných jako zahrada k domu čp. 46 ve Valtínově. Záměr prodeje
bude zveřejněn na základě geometrického plánu, který si zájemce zajistí na své základy.
Termín zaměřování musí být Obci Kunžak oznámen nejméně týden předem a při zaměřování
musí být zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak. Kupní cena se stanovuje na Kč 30,-/m2. Protože kupní cena přesáhne podle výměry pozemku částku Kč 5000,--, zajistí Obec
Kunžak cenový odhad převáděných pozemků. Vklad do katastru nemovitostí , geometrický
plán a cenový odhad uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců
od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související
budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto
termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce
Kunžak.
K bodu 21: Různé
a)Starosta seznámil zastupitelstvo s textem námitky k zahájenému územnímu řízení „Stavba
seníku na p.č. 668/2 v k.ú. Mosty“.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s textem námitky Obce Kunžak k zahájenému
územnímu řízení „Stavba seníku na p.č. 668/2 v k.ú. Mosty“. Text námitky je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
b)
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem firmy Telefónica Czech Republic, a.s. zrušit
veřejný telefonní automat v Bystřické ulici u čp. 348 z důvodu výrazného poklesu zájmu o
využití tohoto VTA. Demontáž je naplánována k 7.9.2012.
V případě, že by Obec trvala na zachování této služby v daném místě, nabízí
společnost možnost spolufinancování nákladů na provoz a údržbu VTA částkou 500,-- Kč
měsíčně bez DPH ze strany obce.
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Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí oznámení o záměru zrušení veřejného
telefonního automatu v Bystřické ulici u čp. 348.
c) Informace o průběhu akcí
- dnes, tj. 16.8.2012 byla dokončena instalace a obci předány měřiče rychlosti ve Valtínově
- probíhá rekonstrukce vodovodních přípojek v ulici Bystřická v úseku od autosalonu
k odbočce do sídliště před PKD. Současně je v ulici Bystřická opravována část narušené
kanalizace.Obě tyto akce budou ukončeny zítra. V průběhu pondělí až středy příštího týdne
budou rekonstruovány vodovodní přípojky v horní části Pazderen od odbočky do sídliště
směrem na Kaproun.Na hotových úsecích jsou pokládány obrubníky.
- je ukončena oprava ústředního topení v základní škole.
- do konce tohoto týdne bude ukončena rekonstrukce střechy základní školy. Dílo bude obci
předáno v pondělí 20.8.2012.
- do konce týdne budou také dokončeny veškeré práce uvnitř budovy základní školy,
související s přístavbou této budovy.
- v souladu s harmonogramem probíhá výstavba pěti bytů v čp. 170
- na kapličce v Mostech jsou provedeny nátěry a je zrekonstruován kříž. Starosta navrhuje,
zda by nebylo vhodné před jeho umístěním na střechu kaple vložit do něj nějaké dokumenty
ze současné doby.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí informaci o průběhu investičních akcí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby zajistil uložení současných dokumentů
podle návrhu kulturní komise a občanů Mostů do kříže kapličky v Mostech před jeho instalací
na střechu kaple.
Hlasování: jednohlasně

U s n e s e n í č. 23
zastupitelstva obce Kunžak dne 16.08.2012
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s vyplacením odměny členům SDH Kunžak, provádějícím dozor na pouti a pracovnici,
zajišťující úklid na WC ve výši Kč 1176,-- Kč každému z nich.
- s tím, aby náklady na rekonstrukci vodovodních přípojek v ulici Bystřická v Kunžaku,kterou
provádí firma ČEVAK a.s. České Budějovice, zafinancovala Obec Kunžak z vlastních
prostředků. Po ukončení akce provádějící firma vyčíslí náklady na každou jednotlivou
přípojku. Náklady do 8 000,--Kč včetně bude Obec Kunžak požadovat od každého majitel
zrekonstruované vodovodní přípojky. Náklady na každou jednotlivou přípojku, které
přesáhnou částku 8 000,-- Kč, budou dotovány z prostředků Obce Kunžak. Majitelům
přípojek bude dána možnost uhradit svůj podíl na rekonstrukci přípojky ve splátkách
nejpozději do konce roku 2013.
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- s tím, aby se stejným způsobem postupovalo i v případě majitele nemovitosti čp. 257, který
si musel v důsledku havárie provést rekonstrukci vodovodní přípojky na vlastní náklady
v jarních měsících tohoto roku.
- s tím, aby na akci „PD – Valtínov – průzkumné hydrogeologické zářezy“ uzavřela Obec
smlouvu o dílo s firmou ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice za
nabídnutou cenu 67 980,-- Kč včetně DPH
- s poskytnutím finanční podpory pro SDH Valtínov na úhradu praporu SDH Valtínov ve
výši 30 000,-- Kč.
- aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s Martinem Švecem, Mosty 34 na převod
pozemku ozn. v GP č. 365-31/2012 Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako
50/1 zahrada o výměře 111 m2 pro majetkoprávní vypořádání předzahrádky v k.ú.Mosty u
čp. 18-(stp.4) za kupní cenu
Kč 30,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán uhradí kupující. Kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce
Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy.
Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude
záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- aby Obec Kunžak uzavřela podle GP č. 365-31/2012 Hany Pudilové,Geodetická kancelář
Střížovice 82, kupní smlouvu s Janou Rozporkovou, Praha, V Kolkovně 908/7, na převod
pozemku 51/12 zahrada o výměře 141 m2 pro majetkoprávní vypořádání zahrádky u domu
čp. 37 v Mostech za kupní cenu Kč 30,--/m2 , a částí parcely 50/1 ozn. jako díl „a“o výměře
19 m2 za Kč 50,--/m2 a části parcely 51/1 ozn. jako díl „d“ o výměře 56 m2 za kupní cenu Kč
50,--/m2, pro majetkoprávní vypořádání zastavěné plochy domu čp. 37 (stp.3) v k.ú.Mosty.
Podle cenového odhadu zahrady včetně trvalých porostů a zastavěné plochy, činí kupní cena
u zahrady Kč 41,-- / m2 včetně porostů a Kč 88,38 /m2 u zastavěné plochy.
Zdůvodnění odchylky od odhadní ceny: Zastupitelstvo Obce Kunžak stanovilo kupní cenu na
Kč 30,--/m2 stejně, jako v ostatních případech prodeje zahrad u domů v místních částech obce
a Kč 50,--/m2 jako v ostatních případech stavebních pozemků v místních částech
obce.Vzhledem k tomu,že porosty na zahradě nejsou v majetku Obce Kunžak, není jejich
cena obsažena v kupní ceně. Vklad do katastru nemovitostí ,geometrický plán a cenový odhad
uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o
prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo
nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- aby Obec Kunžak uzavřela kupní smlouvu s manžely Vladimírem a Janou
Dohnalovými,,Kunžak,Bystřická čp. 273 na převod pozemku ozn. v GP č. 997-35/2012
Hany Pudilové, Geodetická kancelář Střížovice 82 jako 4796/2 ost.pl.ost.komunikace o
výměře 8 m2 na rozšíření verandy u domu čp. 273 v Kunžaku, k.ú.Kunžak za kupní cenu Kč
70,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán uhradí kupující. Kupní smlouva
bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak.
Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud
nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost
vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 14/1 ost.pl.ost.komunikace v k.ú. Mosty
z důvodu zarovnání oplocení předzahrádky u čp. 8 v Mostech. Záměr prodeje pozemku bude
zveřejněn na základě geometrického plánu,který si zajistí na své náklady žadatel. Termín
zaměřování musí být Obci Kunžak oznámen nejméně týden předem a při zaměřování musí
být zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak.

12

Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí a geometrický
plán uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o
prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny
nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo
nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 14/1 ost.pl.ost.komunikace v k.ú. Mosty
zastavěné garáží a části pozemku oddělené zídkou plotu o přibližné výměře 20 m2 u čp. 33
v Mostech.Záměr prodeje pozemku bude zveřejněn na základě geometrického plánu,který si
zajistí na své náklady žadatel. Termín zaměřování musí být Obci Kunžak oznámen nejméně
týden předem a při zaměřování musí být zajištěna přítomnost zástupce Obce Kunžak.
Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2pozemku zahrádky u domu čp. 33 a na Kč 50,--/m2
pozemku zastavěného garáží.Vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán uhradí
kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději
v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.278/1 ost.pl.ost.komunikace o výměře 63 m2v
obci a k.ú.Kunžak -předzahrádka u čp. 18 v Kunžaku. Pozemek je zatížen věcným břemenem
kabelového vedení a pilíře NN společnosti E-ON Distribuce a.s. Kupní cena se stanovuje na
Kč 40,--/m2. Vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a
náklady související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude
smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena
do zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje pozemků u domu čp. 96 ve Valtínově označených v návrhu
geometrického plánu Jana Beneše,Geodetická kancelář J.Hradec č. 340-142/2011 jako část
ozn. jako díl „a“ pozemku 6/1 o výměře 21 m2, díl „b“ pozemku 7/2 o výměře 618 m2, díl
„c“pozemku PK 7/1 o výměře 136 m2 a díl „d“ pozemku PK 8 o výměře 111 m2 k.ú.Valtínov.
Záměr prodeje pozemků bude zveřejněn na základě geometrického plánu,který si zajistí na
své náklady žadatel a který bude v souladu s předloženým návrhem geometrického plánu..
Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2. Protože kupní cena přesahuje částku Kč 5000,--,
zajistí Obec Kunžak cenový odhad převáděných pozemků. Vklad do katastru nemovitostí,
geometrický plán a cenový odhad uhradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději
do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady
související budou uhrazeny nejpozději v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva
uzavřena v tomto termínu nebo nebude uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do
zastupitelstva Obce Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje části 33/1 a části 33/16 v k.ú. Valtínov užívaných jako
zahrada k domu čp. 46 ve Valtínově. Záměr prodeje bude zveřejněn na základě
geometrického plánu, který si zájemce zajistí na své základy. Termín zaměřování musí být
Obci Kunžak oznámen nejméně týden předem a při zaměřování musí být zajištěna přítomnost
zástupce Obce Kunžak. Kupní cena se stanovuje na Kč 30,--/m2. Protože kupní cena přesáhne
podle výměry pozemku částku Kč 5000,--, zajistí Obec Kunžak cenový odhad převáděných
pozemků. Vklad do katastru nemovitostí , geometrický plán a cenový odhad uhradí kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o prodeji
v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena a náklady související budou uhrazeny nejpozději
v den podpisu smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu nebo nebude
uhrazena kupní cena, bude záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak.
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S c h v a l u j e:
- jako příslušný orgán dle ust. § 6 odst.5), písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 47 odst. 5
stavebního zákona návrh zadání změny č. 3 územního plánu Kunžak tak, jak byl upraven na
základě projednání. Návrh zadání změny č. 3 ÚP Kunžak tak, jak byl upraven na základě
výsledků projednání je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- jako příslušný orgán dle ust. par. 9 odst. 9) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů plán společných
zařízení KPÚ Valtínov (opatření, sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro
ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření, sloužící k neškodnému odvedení
povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí a zvýšení ekologické stability – zhotovitel GEOS J.Hradec).
- rozpočtová opatření vlastní č. 15 a 16/2012. Schválená rozpočtová opatření vlastní č. 1516/2012 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Pověřuje:
- kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost prodeje části pozemku 651/2 jiná
pl. ost.pl. o přibližné výměře 13 m2 v Kunžaku, část Zvůle, k.ú. Mosty u chaty č.evidenční 53
- starostu Obce Kunžak dalším jednáním o možnosti zasíťování pozemků v lokalitě „K
zahrádkám“ v k.ú.Kunžak
- starostu, aby zjistil, zda pozemky obce Kunžak v k.ú. Valtínov PK zjednodušená evidence
číslo 252/2 o výměře 314 m2, 256 o výměře 727 m2,257 o výměře 593 m2,258 o výměře 388
m2,259 o výměře 14653 m2, 260 o výměře 230 m2, 261 o výměře 2061 m2,262 o výměře
1788 m2,263 o výměře 1464 m2, 308 o výměře 1982 m2,322 o výměře 3755 m2,323 o výměře
609 m2, 804 o výměře 4 m2,805 o výměře 509 m2, 851 o výměře 600 m2,852/1 o výměře 983
m2, 852/2 o výměře 1304 m2,854 o výměře 510 m2,1046 o výměře 493 m21239 o výměře 331
m2, 1248 o výměře 532 m2,1411/1 díl 1 o výměře 4427 m2, KN 323/1 trv.trav.porost o
výměře 1936 m2, 345/4 orná o výměře 1097 m2, 830/1 ost.pl. o výměře 2357 m2,851 ost.pl. o
výměře 76 m2, 888/4 ost.pl. o výměře 104 m2, 888/6 ost.pl. o výměře 14 m2, 889/1 ost.pl. o
výměře 44 m2, 1404/2 ost.pl. o výměře 15 m2,1405/3 ost.pl. o výměře 33 m2 nejsou součástí
návrhu komplexních pozemkových úprav, zpracovaných firmou GEOS J.Hradec. Tato
záležitost bude zařazena k projednání na program příštího jednání zastupitelstva.
- starostu, aby zajistil uložení současných dokumentů podle návrhu kulturní komise a občanů
Mostů do kříže kapličky v Mostech před jeho instalací na střechu kaple.
- starostu k dalšímu jednání o možnosti zasíťování pozemků v lokalitě „K zahrádkám“ v k.ú.
Kunžak
Bere na vědomí:
- že starosta uzavře smlouvu o pronájmu veřejného prostranství k umístění pouťových atrakcí
v termínu konání tradiční pouti na rok 2013 s Františkem Ranglem, Vestec – Praha západ za
smluvní částku 45 000,-- Kč.
- důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Kunžak.
Důvodová zpráva s údaji o zpracování a projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Kunžak je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
- informaci starosty Obce Kunžak o možnosti zasíťování pozemků v lokalitě „K zahrádkám“
v k.ú.Kunžak.
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- oznámení o záměru zrušení veřejného telefonního automatu v Bystřické ulici u čp. 348.
- informaci o průběhu investičních akcí.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Moučka

Mgr. Eva Krafková

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila v 19.30 hodin
Zapsala: Matoušková

