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Zápis č. 4
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr,
Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava,
Ing. Karel Winkler
Přizváni: Ing. Bedřich Bína, Jahoda Tomáš, Danielová Jana
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Rozporka Luboš, Winkler Karel
Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 18. 12. 2014 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
Program:
1. Projednání přístupu k pozemkům – KOPÚ Valtínov
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2015, návrh rozpočtového výhledu obce na roky
2016-2017
3. Odpisový plán obce Kunžak 2015
4. Odpisový plán MŠ Kunžak 2015
5. Těžba dřeva 2015
6. Stanovení cen materiálů a služeb obce Kunžak
7. Příspěvek – mobilní telefon
8. Žádost o koupi p.č. 759/13 v k.ú.Mosty (Hájkovi)
9. Žádost o finanční podporu na činnost – Svaz tělesně postižených Kunžak
10. Žádost o dotaci na provoz - pojízdné prodejny
11. Žádost o finanční příspěvek –Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a
seniory o.p.s.
12. Žádost o příspěvek na podporu realizace služby v oblasti protidrogové politiky –
Sdružení Meta o.s.
13. Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů o.s.
14. Různé
a) Kompostárna – Moučka P., Vobrová D. - smlouva AVE a.s.
b) Nákup fotopasti
15. Diskuse
16. Závěr
Hlasování: Jednohlasně
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K bodu 1:
Dne 10. 12. 2014 svolal Státní pozemkový úřad jednání na OÚ Kunžak k řešení problémů při
komplexních pozemkových úpravách Valtínov. Tohoto jednání byli přítomni za Státní
pozemkový úřad Ing. Křížová, p. Jahoda T., Ing. Pultr, za OÚ Kunžak Ing. Šamal, pí. Kudrnová.
Za vlastníky některých pozemků v k.ú. Valtínov p. Kloiber.
1) Návrh řešení směn částí pozemků pana Michálka PK 105/1 a PK 106/1, řešené v návrhu
komplexních pozemkových úprav je to parcela č. 4017, které leží pod komunikací (chodníkem)
za obecní pozemky KN 108/1 a KN 1420/61.
Pozemky PK 105/1 a PK 106/1 jsou pozemky v obvodu pozemkových úprav řešené a obecní
pozemky KN 108/1 a KN 1420/61 jsou pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené.
Pozemky řešené a pozemky neřešené nelze vzájemně směňovat v rámci pozemkových úprav.
Obec Kunžak má zájem směnit nebo vykoupit pozemky pod předmětnou komunikací (chodník)
po ukončení KOPÚ Valtínov.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se směnou částí pozemků PK 105/1 a PK 106/1 pozemek
pod komunikací (chodník) za obecní pozemky KN 108/1 a KN 1420/61 v k.ú. Valtínov v rámci
komplexních pozemkových úprav. Obec Kunžak má zájem směnit nebo vykoupit pozemky pod
předmětnou komunikací (chodník) parcela č. 4017 po ukončení KOPÚ Valtínov.
Hlasování: jednohlasně
2) Propojení komunikace II. třídy a stavebních parcel (p. Kloibera, p. Plucara, p. Brtníka, pí.
Kálalové, p. Lovětínského, pí. Lovětínské, obce Kunžak).
Na jednání dne 10. 12. 2014 se účastníci dohodli, že p. Jahoda zpracuje podklad pro dodatek
plánu společných zařízení v KOPÚ Valtínov. Tento návrh předkládá Ing. Jahoda zastupitelstvu
obce Kunžak k posouzení.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s předloženým návrhem p. Jahody na propojení
komunikace II. třídy a stavebních parcel (p. Kloibera, p. Plucara, p. Brtníka, pí. Kálalové, p.
Lovětínského, pí. Lovětínské, obce Kunžak).
Hlasování: jednohlasně
3) Pan Kloiber na jednání dne 10. 12. 2014 přednesl požadavek na směnu pozemků, týkající se
cesty na Nový Svět a to jeho parcely část PK 1412 (cca 430 m délka) a cesty k domu pí.
Kloiberové (KN104/10 obce Kunžak, KN 104/1 manželů Hledíkových, část PK 205/4 p. Hledíka
a KN 1399/2 pí. Kloiberové).
Část parcely PK 1412 (cca 430 m délky) týkající se cesty na Nový Svět je součástí plánu
společných zařízení komplexních pozemkových úprav Valtínov,který schválilo Zastupitelstvo
obce Kunžak na svém zasedání číslo 23 dne 16.08.2012.
Starosta seznámil Zastupitelstvo obce Kunžak s podmínkami uvedenými ve stanovisku obce
Kunžak z 13.12.1995 k záměru stavby rodinného domu a s podmínkami uvedenými v rozhodnutí
o umístění stavby vydaným Městským úřadem Jindřichův Hradec, odbor výstavby dne
22.03.1996.
Cesta k domu paní Kloiberové a slečny Kloiberové není zahrnuta do plánu společných zařízení
komplexních pozemkových úprav Valtínov.
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Přístup k domu pí. Kloiberové a sl. Kloiberové nelze řešit směnou pozemků požadovanou panem
Kloiberem v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav Valtínov.
Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí se směnou parcely část PK 1412 (cca 430 m délka), která
je v plánu společných zařízení KPÚ Valtínov za parcelu č.1399/2, která není v plánu společných
zařízení KPÚ Valtínov.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Starosta vyzval paní Danielovou, aby podrobně seznámila zastupitelstvo se změnami v konceptu
návrhu rozpočtu obce Kunžak na rok 2015 předloženého zastupitelstvu v měsíci prosinci 2014.
V měsíci lednu bylo do návrhu rozpočtu zapracováno zvýšení příjmů v celkovém objemu
71 340,- Kč. Jedná se o upřesnění příjmů z transferů, navýšení příjmů z vratek přeplatků energií
z roku 2014 a navýšení příjmů z využití společenské místnosti ve Valtínově.
Do výdajové části rozpočtu byly zapracovány výdaje v celkové výši 10 163 995,- Kč. Jedná se o
doplnění navrhovaných akcí pro rok 2015 a zvýšení potřeb jednotlivých paragrafů zjištěných
v průběhu měsíce ledna. Navrhované změny byly zastupiteli jednohlasně odsouhlaseny, mimo
změny návrhu rozpočtu na akci „ Výměna oken v ZŠ“. S touto změnou na rok 2015 nesouhlasili
tito zastupitelé: Vobrová D., Kudrna J., Ing. Moučka P.
Návrh rozpočtu na rok 2015 po zapracování změn v Kč:
Předpokládané daňové příjmy – třída 1
18 656 460,nedaňové příjmy – třída 2
3 171 771,kapitálové příjmy – třída 3
50 000,přijaté transfery – třída 4
551 700,Celkem příjmy
22 429 931,Předpokládané
Celkem výdaje

běžné výdaje – třída 5
kapitálové výdaje – třída 6

20 980 304,8 709 250,29 689 554,-

Financování
7 259 623,(z toho použití části zůstatku z roku 2014 ve výši 7 534 773,- Kč a splátky půjčených prostředků
ve výši 275 150,- Kč)
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním projednaného návrhu Rozpočtu obce
Kunžak na rok 2015 v Kč:
příjmy
22 429 931,výdaje
29 689 554,financování 7 259 623,Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatku z roku 2014. Návrh rozpočtu je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Paní Danielová dále předložila zastupitelstvu návrh Rozpočtového výhledu Obce Kunžak na
roky 2016 – 2017. Zastupitelstvo návrh rozpočtového výhledu obce Kunžak projednalo.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce
Kunžak na roky 2016 – 2017 v tis. Kč takto:
r. 2016
r. 2017
Příjmy:
21 058
21 058
Výdaje:
20 900
23 200
Financování
- 158
2 142
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Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 73/2014/-, které bylo
schváleno starostou obce Kunžak v závěru roku 2014. Ke schválení opatření byl starosta pověřen
usnesením zastupitelstva obce Kunžak číslo 3 ze dne 18. 12. 2014.
Jedná se o opravu rozpočtu ve výši 4 324 181,- Kč při převodech prostředků z účtu ČNB
– nerozpočtuje se a navýšení výdajů na likvidaci komunálního odpadu za rok 2014 dle
skutečnosti v prosinci 2014 přesunem volných finančních prostředků z ostatních odpadů ve výši
73 000,- Kč. Celkem změna rozpočtu – snížení rozpočtu příjmů o 4 324 181,- Kč, snížení
rozpočtu výdajů o 4 324 181,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí rozpočtové opatření vlastní č. 73/2014 schválené
starostou obce Kunžak v závěru roku 2014. Rozpočtové opatření č. 73/2014 je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Obec Kunžak je povinna podle zákona 563/1993 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a
ČÚS č. 708 odepisovat dlouhodobý majetek. Z dlouhodobého majetku obce se odepisují Ostatní
dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby a Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.
Majetek obce je zařazen do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce
CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC.
Odpisový plán pro odepisování majetku obce Kunžak na rok 2015 byl sestaven v programu
FENIX, modul majetek. V odpisovém plánu je uveden majetek dle středisek, druhu majetku,
inventárního čísla a názvu. U každého majetku je pořizovací cena, datum zařazení, oprávky k 1.
1. 2015, použitelnost v měsících, používání v měsících, sazba odpisu, měsíční odpis, roční odpis,
oprávky k 31. 12. 2015 a zůstatková cena k 31. 12. 2015.
Celková hodnota odpisovaného majetku obce Kunžak dle odpisového plánu na rok 2015
předloženého zastupitelstvu obce Kunžak v Kč:
Pořizovací cena
191 703 533,69
Oprávky k 1. 1. 2015
52 575 018,49
Roční odpis za rok 2015
3 019 615,00
Zůstatková cena k 31. 12. 2015
136 108 900,20
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán obce Kunžak na rok 2015.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 4:
Odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2015 v celkové hodnotě odpisovaného majetku zahradní prolézačka a rekonstrukce soc. zařízení, bezbariérové přístupy, dopadové plochy v Kč:
Pořizovací cena
1 385 538,Roční odpis
53 324,Oprávky
373 268,Zůstatková cena
1 012 270,Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2015.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 5:
Pan starosta předal slovo panu Rozporkovi L., který seznámil zastupitele s plánem těžby na rok
2015, která je povolena Městským úřadem Jindřichův Hradec, stanoviskem ze dne 16. 12. 2014.
Dále podmínkami pro těžbu a návrhem firem, které budou osloveny ve vyhlášeném výběrovém
řízení.
Podmínky pro těžbu:
 Těžba Mú, Mn, prům. hodnota 0,99 , 1,00 + přibl. 200m, max.
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Pří přibližování sortimentu bude použita vyvážecí souprava
 Sortimenty budou přejímány v hráních
 Fakturace bude 80% z celkového množství, zbytek po přejímce konečným odběratelem
 Cena za Mú a Mn těžbu
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání zakázek malého rozsahu osloví starosta
k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2015“ firmy:
- Vladimír Tomíšek, Valtínov
- Radek Hanzal, Člunek
- Karel Jaroš, Klenová
- Oldřich Beran, Kunžak
Pro vyhodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2015“ jmenuje starosta výběrovou komisi ve
složení:
- p. Rozporka Luboš
- p. Král Petr
- p. Kudrna Josef
Zastupitelstvo Obce Kunžak bere na vědomí informaci o podmínkách výběrového řízení,
firmách, které budou obeslány k podání cenové nabídky a o složení výběrové komise pro
vyhodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2015“
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Zastupitelé dostali spolu s pozvánkami návrh Ceníku materiálů a služeb. Zastupitelstvo návrh
Ceníku materiálů a služeb obce Kunžak projednalo.
Zastupitelstvo Obce Kunžak schvaluje ceny materiálů a služeb obce Kunžak. Ceník materiálů a
služeb je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Starosta obce navrhuje zastupitelstvu, aby po odchodu paní Přibylové J. a pana Hanzalíka R. byl
poskytnut příspěvek na používání mobilního telefonu ve výši 400,- Kč za čtvrtletí paní Ing.
Kostkové L. a panu Rozporkovi L. s účinností od 01. 01. 2015.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby byl poskytnut příspěvek na používání mobilního
telefonu paní Ing. Kostkové L. a panu Rozporkovi L. ve výši 400,- Kč za čtvrtletí s účinností od
01. 01. 2015.
Hlasování: pro 10x
zdržel se Rozporka
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K bodu 8:
Obec Kunžak obdržela žádost o odkoupení pozemku číslo 759/13 ost.pl.ost. komunikace o
výměře 41 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a
rozsah prodeje pozemku číslo 759/13 ost. pl. ost. komunikace o výměře 41 m2 v obci Kunžak,
k.ú. Mosty.
Hasování: jednohlasně
K bodu 9:
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Kunžaku žádá o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2015.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost místní
organizace Svazu tělesně postižených Kunžak pro rok 2015 ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Obec Kunžak obdržela od pana Bohumila Pidrmana, bytem Chvalkovice 27, 378 81 Slavonice,
žádost o dotaci na provoz pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli, v Mostech a ve Valtínově v roce
2015 ve výši 12 000,- Kč. Panu Pidrmanovi byla Obcí Kunžak v roce 2014 poskytnuta dotace na
provoz pojízdné prodejny ve výši 1 000,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím dotace panu Bohumilu Pidrmanovi,
Chvalkovice 27, 378 81 Slavonice na provozování pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli, v
Mostech a ve Valtínově v roce 2015 ve výši 1 000,- Kč měsíčně.
Hlasování: jednohlasně
Pan Jiří Miláček, Nerudova 450, 378 62 Kunžak, požádal o finanční příspěvek na provoz
pojízdné prodejny pro rok 2015 ve výši 500,- Kč měsíčně. Zásobuje místní části Terezín a Jitra.
V roce 2014 byla panu J. Miláčkovi poskytnuta Obcí Kunžak dotace na provoz pojízdné
prodejny ve výši 500,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s poskytnutím dotace panu Jiřímu Miláčkovi, Nerudova
450, 378 62 Kunžak na provozování pojízdné prodejny v Terezíně a Jitrech v roce 2015 ve výši
500,- Kč měsíčně.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pracoviště J. Hradec žádá o finanční
příspěvek na podporu své činnosti. Poskytnutý příspěvek by byl poskytnut pro služby týkající se
sociální oblasti a na další doplňkovou činnost. Pomohl by pokrýt část provozních nákladů a
zkvalitnit služby.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši
3 000,- Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pracoviště J. Hradec
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 12:
Sdružení Meta, o.s. žádá o příspěvek na podporu realizace služby v oblasti protidrogové politiky
na místní úrovni v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.
Žadatel poskytuje služby v oblasti prevence, poradenství, výchovy a vzdělávání v regionu
Jindřichohradecko osobám, které jsou ohroženy návykovými látkami. Požadovaná částka je
vypočtena podle Modelu spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje a
činí 5,- Kč na jednoho obyvatele, v případě obce Kunžak se jedná o částku 7 410,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 7 410,- Kč na podporu
realizace služby v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni v souladu s Minimální sítí
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje na rok 2015 pro Sdružení Meta, o.s.,
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec s tím, že Sdružení Meta, o.s. provede v rámci této služby
dvě preventivní přednášky v ZŠ SNW Kunžak.
Hlasování: Pro – Brunnerová, Krafková, Dobeš, Šamal, Pudil
Proti – Kudrna, Vobrová, Winkler, Král, Moučka, Rozporka
Návrh nebyl příjat.
K bodu 13:
Český svaz včelařů ZO J. Hradec žádá o příspěvek na tlumení nakažlivých chorob včelstev a
dále na provozní náklady organizace pro zabezpečení její činnosti.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s poskytnutím příspěvku na tlumení nakažlivých chorob
včelstev a dále na provozní náklady organizace pro zabezpečení její činnosti na rok 2015
Českému svazu včelařů ZO J. Hradec ve výši 4 000,- Kč.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14: různé
a) Dne 09.01.2015 navštívili OÚ Kunžak zástupci ZD Strmilov Ing. Urig František a pan K.
Urbánek s nabídkou spolupráce při likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Během jednání
došlo k upřesnění možné budoucí spolupráce.
b) Starosta seznámit zastupitele se záměrem nákupu 1ks fotopasti za účelem monitoringu
vytěženého obecního dřeva. Předpokládaná cena cca 4 000,- Kč
c) Starosta pozval jménem MUDr. Marka Slabého na slavnostní otevření výjezdové základy v Kunžaku,
které se uskuteční 11.02. 2015 v 11.30 h.
d) Dne 14. 01. 2015 navštívila OÚ Kunžak Eva Glovanová s nabídkou dlouhodobé spolupráce na
prezentaci obce na webových stránkách www.hradeczije.cz. Zastupitelé byli s touto možností seznámeni.
Nabídka se nesetkala s podporou.
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Usnesení č. 4
Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015
Zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
 schvaluje odpisový plán obce Kunžak na rok 2015.
 odpisový plán Mateřské školy Kunžak na rok 2015.
 ceny materiálů a služeb obce Kunžak. Ceník materiálů a služeb je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Souhlasí:
 s předloženým návrhem p. Jahody na propojení komunikace II. třídy a stavebních parcel
(p. Kloibera, p. Plucara, p. Brtníka, pí. Kálalové, p. Lovětínského, pí. Lovětínské, obce
Kunžak).
 se zveřejněním projednaného návrhu Rozpočtu obce Kunžak na rok 2015,
příjmy 22 429 931,- Kč; výdaje 29 689 554,- Kč; financování 7 259 623,- Kč .
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatku z roku 2014. Návrh rozpočtu je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
 se zveřejněním návrhu Rozpočtového výhledu obce Kunžak na roky 2016 – 2017 v tis.
Kč takto:
r. 2016
r. 2017
Příjmy:
21 058
21 058
Výdaje:
20 900
23 200
Financování
- 158
2 142
Návrh rozpočtového výhledu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
 souhlasí s tím, aby byl poskytnut příspěvek na používání mobilního telefonu paní Ing.
Kostkové L. a panu Rozporkovi L. ve výši 400,- Kč za čtvrtletí s účinností od 01. 01.
2015.
 s poskytnutím finančního příspěvku na činnost místní organizace Svazu tělesně
postižených Kunžak pro rok 2015 ve výši 10 000,- Kč.
 s poskytnutím dotace panu Bohumilu Pidrmanovi, Chvalkovice 27, 378 81 Slavonice na
provozování pojízdné prodejny na Lánech, Zvůli, v Mostech a ve Valtínově v roce 2015
ve výši 1 000,- Kč měsíčně.
 s poskytnutím dotace panu Jiřímu Miláčkovi, Nerudova 450, 378 62 Kunžak na
provozování pojízdné prodejny v Terezíně a Jitrech v roce 2015 ve výši 500,- Kč
měsíčně.
 poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč Jihočeskému centru pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s. pracoviště J. Hradec
 s poskytnutím příspěvku na tlumení nakažlivých chorob včelstev a dále na provozní
náklady organizace pro zabezpečení její činnosti na rok 2015 Českému svazu včelařů ZO
J. Hradec ve výši 4 000,- Kč.
N e s o u h l a s í:
 se směnou částí pozemků PK 105/1 a PK 106/1 pozemek pod komunikací (chodník) za
obecní pozemky KN 108/1 a KN 1420/61 v k.ú. Valtínov v rámci komplexních
pozemkových úprav. Obec Kunžak má zájem směnit nebo vykoupit pozemky pod
předmětnou komunikací (chodník) parcela č. 4017 po ukončení KOPÚ Valtínov.
 se směnou parcely část PK 1412 (cca 430 m délka), která je v plánu společných zařízení
KPÚ Valtínov za parcelu č.1399/2, která není v plánu společných zařízení KPÚ Valtínov
 s poskytnutím příspěvku ve výši 7 410,- Kč na podporu realizace služby v oblasti
protidrogové politiky na místní úrovni v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb
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na území Jihočeského kraje na rok 2015 pro Sdružení Meta, o.s., Pravdova 837/II,
Jindřichův Hradec s tím, že Sdružení Meta, o.s. provede v rámci této služby dvě
preventivní přednášky v ZŠ SNW Kunžak.
P o v ě ř u j e:
 kontrolní výbor, aby na místě samém posoudil možnost a rozsah prodeje pozemku číslo
759/13 ost. pl. ost. komunikace o výměře 41 m2 v obci Kunžak, k.ú. Mosty.
B e r e na v ě d o m í:
 rozpočtové opatření vlastní č. 73/2014 schválené starostou obce Kunžak v závěru roku
2014. Rozpočtové opatření č. 73/2014 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
 informaci o podmínkách výběrového řízení, firmách, které budou obeslány k podání
cenové nabídky a o složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Těžba
dřeva 2015“

Schůze skončila v 21. 00 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Luboš Rozporka

Karel Winkler

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

