U s n e s e n í č. 4
z jednání zastupitelstva obce Kunžak dne 23.1.2003
Zastupitelstvo obce
S c h v a l u j e:
- návrh rozpočtu obce na rok 2003 v celkovém objemu na straně příjmů i výdajů
29 517 980,- Kč. Podrobné znění je nedílnou součástí tohoto zápisu
- příspěvek obce Kunžak na zvon do kapličky na Zvůli v částce 5 750,-- Kč
- zřizovací listinu obecní knihovny v Kunžaku jako organizační složky obce Kunžak od
1.1.2003 a zároveň jmenuje knihovnicí paní Ivu Eichlerovou, Kunžak 165
- cenu tělocvičny pro žáky z Kaplice na 300,-- Kč za hodinu a jejich ubytování ve dnech
30.1.-1.2.2003 na částku 40,-- Kč za noc a žáka
- smlouvu na zajištění práce v obecních lesích s Lesy Český Rudolec a.s. , Český Rudolec
Souh lasí:
- s tím, aby Obec uzavřela smlouvu na dlouhodobý investiční úvěr na výstavbu DPS
s Českou spořitelnou a.s. ve výši 6 000 000,-- Kč. Splatnost úvěru 10 let,tj. do 31.12.2013
úroková sazba fixovaná na dobu 5 let ve výši do 4,9 %, čtvrtletní splátky ,zajištění
rozpočtovými příjmy obce. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- s podpisem smlouvy na zajištění a financování dopravní obslužnosti sdružení finančních
prostředků, pro Kunžak ve výši 58 920,-- Kč na rok 2003 s tím, že žádá o zachování dosud
dotované linky. Požaduje rovněž, aby nevyčerpané prostředky byly obcím ke konci roku
zúčtovány zpět na obyvatele
- s navýšením mzdových prostředků pro účetní ZŠ a MŠ takto: do rozpočtu MŠ o částku
3133,-- Kč a do rozpočtu ZŠ o částku 6267,-- Kč.
- s tím, aby p. Bezděk a p. Švec oba z Mostů provedli samovýrobou těžbu palivového dřeva
v obecním lese v Mostech pod energovodem za cenu 20,-- Kč/m3
- s tím, aby na Velkém Podolí bylo na základě požadavků občanů instalováno ještě jedno
světlo veřejného osvětlení a aby část cesty k nemovitostem čp. 131 a 133 byla zahrnuta do
plánu zimní údržby tak, aby zde bylo možné odvážet i popelnice
- se žádostí obce Horní Pěna o dotaci z programu SAPARD prostřednictvím SPOM na akci
„Rehabilitace a čištění rybníka“
- s ukončením výuky angličtiny pro pracovnice Obecního úřadu k 31.1.2003
- s tím, aby byl upraven systém blahopřání k životnímu jubileu občanů tak, že od 85.
narozenin budou občané dostávat blahopřání a balíček každý rok
- se zařazením žádosti Jiřího Rehardta o odkup části p.č. 2/1 v k.ú. na stavbu garáže do
pořadníku žadatelů
- se zveřejněním záměru prodeje p.č. 33/15 zahrada o výměře 334 m2 a p.č. 1420/55 zahrada
o výměře 64 m2 v k.ú. Valtínov
- se zveřejněním záměru směny části p.č. 16/2 v k.ú. Kunžak za část p.č. 16/1 v k.ú. Kunžak
s tím, že každá smluvní strana uhradí náklady na GP a vklad do KN ½
Nesouhlasí:
- s odkupem negativů leteckých snímků od firmy JAS AIR Hosín
- se zavedením koeficientu 1,5 pro daň z nemovitostí u garáží odděleně vystavěných a u
staveb pro podnikatelskou činnosti.
- s cenovým návrhem pana Chudomelky na odprodej oplocení u p.č. 280 v Kunžaku ve výši
67 455,-- Kč a zmocňuje starostu k jednání o ceně maximálně do 40 000,- Kč

B e r e n a v ě d o m í:
- dopis p. Ladislava Schmieda
- zprávu starosty o jednání rady SPOM
- informaci o oznámení paní Radové o vzniklé škodě prohrnováním sněhu na p.č. 126/2 a 368
v k..ú. Kunžak pracovníkem údržby obce s tím, že obec se paní Radové omluví za to, že
pracovník v dobré víře překročil při údržbě hranici místní komunikace. Při šetření na místě
samém nebyla žádná škoda zjištěna.Pokud paní Radová prokáže, že na jejím majetku vznikla
škoda, obec tuto škodu uhradí.
- zprávu starosty o schválení rozpočtových opatření obce č. 20-25/2002, která jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu.
- informaci starosty, že jako vedoucí organizace stanovil podle nařízení vlády č. 253/1992 Sb.
finanční odměny pro zaměstnance k životnímu jubileu 50 let ve výši 3000,-- Kč
- odstoupení Leoše Kosa od žádosti o odkup části p.č. 2/1 v k.ú. Kunžak na stavbu garáže

Ukládá:
- kontrolnímu výboru provést kontrolu inventarizace majetku obce k 31.12.2002 a do příštího
jednání zastupitelstva předložit zprávu
- finančnímu výboru – provést kontrolu návrhu rozpočtu obce na rok 2003 a do příštího
jednání zastupitelstva předložit zprávu

Ověřovatelé:

Hanzalík Rudolf

Ing. Šamal Vladimír

Jaroslav Čapek
starosta

