U s n e s e n í č. 14
ze schůze zastupitelstva obce dne 20. listopadu 2003
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
Tyto sazby místních poplatků:
- poplatek za psy: Kunžak
150,za druhého a dalšího
300,-Mosty:
100,za druhého a dalšího
200,-Suchdol, Terezín, Zvůle, Kaproun a samoty
80,-za druhého a dalšího
150,-- poplatek za rekreační pobyt:
- v sezoně / od 15.6. do 15.9.9
10,-- Kč
- mimo sezonu
5,-- Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství
- umístění atrakcí a lunaparků
20,- Kč za m2 a den
- prodejní zařízení – při pouti
30,--Kč za m2 a den
- mimo pouť
20,-- Kč za m2 a den
- trvalé umisťování
2,-- Kč za m2 a den
- umístění reklamních zařízení
10,-- Kč za m2 a den
- ostatní – občané
1,-- Kč za m2 a den
- firmy
2,-- Kč za m2 a den
Zastupitelstvo požaduje doplnit do vyhlášky, že při nezbytně nutném složení materiálu na veř.
prostranství za účelem jeho přemístění bude toto uložení na určitou dobu od poplatku
osvobozeno.
- poplatek ze vstupného
10 %
- poplatek z ubytovací kapacity
2,-- Kč za lůžko a den
- poplatek za provozovaný VHP
5000,-- Kč za 3 měsíce
- výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2004 takto:
- fyzické osoby trvale bydlící
300,- Kč za osobu a rok
- vlastníci rekreačních objektů
350,-- Kč za nemovitost a rok
- ceny pro podnikatele za likvidaci komunálního odpadu takto:
Jednorázové kupony a pytle
68,-- Kč za kus
Sklo / 100 litrů kont. a rok /
420,-- Kč
PET lahve / 100 litrů kont. a rok /
675,-- Kč
- vyhlášku č. 7/2003 kterou se mění a doplňuje vyhláška Obce Kunžak č. 2/2001 ve znění
vyhlášky č. 3/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- rozpočtové provizorium na leden a únor 2004 v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši
3 447 105,-- Kč
- rozpočtová opatření č. 21-23/2003, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
- podání těchto připomínek k návrhu ÚPVC Jihočeského kraje:
- požaduje zařadit úpravu průtahu silnice II/151 obcí Kunžak směr Dačice dle Studie
průtahu silnice II/151 obcí Kunžak.
- doporučuje doplnit úpravu silnice II/151 Kunžak – Nová Bystřice, jejíž dopravní

význam stoupá vzhledem k tomu, že vede k hraničnímu přechodu do Rakouska a
nesplňuje parametry silnice II. třídy.
- doporučuje vyřadit z návrhu záměr přeložky silnice II/164obchvat Kunžaku,
obchvat není obsažen v závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru
Kunžak
- doporučuje vyřadit z návrhu záměr přeložky na silnici II/151 – obchvat Valtínova
Souhlasí:
-s poskytnutím příspěvku 50 000,-- Kč Sdružení rodičů při ZŠ Kunžak na přípravu oslav 100.
výročí založení školy
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,-- Kč místní organizaci Svazu tělesně
postižených v Kunžak na činnost v roce 2004
- s obsahem dopisu p. starosty k podnětu W. Danneye
- s pronájmem rybníka Horní pod Hájovnou v k.ú. Kaproun, p.č. 106 panu Luboši Malátovi,
Kunžak čp. 37 za nabídnuté roční nájemné 4500,-- Kč.
Nový nájemce se musí s dosavadním nájemcem dohodnout na způsobu výlovu rybníka
v jarním období.
- s prodejem pozemku p.č. PK 1420/21 o výměře 117 m2 v k.ú. Valtínov Ing. Karlu
Plucarovi, Valtínov 41 za cenu 15,- Kč za m2
- s prodejem pozemku PK č. 515 v k.ú. Mutyněves o výměře 7499 m2 Obci Střížovice
za cenu 3,-- Kč za m2
- s odkupem pozemků p.č. 3023/1 o výměře 910 m2 zahrada, p.č. 3023/2 o výměře 133 m2
zahrada a p.č. 3024 o výměře 1115 m2 zahrada, vše v k.ú. Kunžak od Jana Mátla, Praha za
celkovou nabídnutou cenu 160 000,-- Kč.
- souhlasí s prodejem části p.č. 4746/6 v k.ú. Kunžak s věcným břemenem vodovodu a
kanalizace paní Ireně Hubáčkové, Kunžak 59 za cenu 40,-- Kč za m2. GP a vklad do KN
hradí kupující.
- s prodejem části p.č. 4746/5 v k.ú. Kunžak Romaně Hroníčkové, Kunžak 21 za 40,-- Kč za
m2. Výměra bude určena geom. plánem.GP a vklad do KN si hradí kupující.
- se zveřejněním záměru prodeje p.č. 2981/124 v k.ú. Kunžak obálkovou metodou za těchto
podmínek:
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní,
podmínkou je zahájit fyzickou výstavbu RD na základě stavebního povolení do 18
měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, daň z převodu hradí
kupující. Kupující hradí rovněž vodovodní přípojku za 3000,-- Kč, kanalizační
přípojku za 15000,-- Kč, geom. plán za 2730,-- kč a vklad do KN. Pokud podmínky
nebudou splněny, zůstane pozemek Obci Kunžak a bude uveden do původního stavu
na náklady budoucího kupujícího.
- se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. 55/1, 56/4 a 4749 s tím, že Obec objedná
geometrické zaměření u jednoho zhotovitele GP za účasti všech žadatelů .
- se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 4748/2 v k.ú. Kunžak

- s tím, aby s vlastnicí pozemků PhDr.Jitkou Vybíralovou,J.Hradec, byla uzavřena kupní
smlouva na pozemky uvedené v GP č. 660-108/2003 Ing.P.Pudila jako p.č. 2920
ost.pl.ost.komunikace o výměře 335 m2 a díl PK parcely 2911 zde označený jako „f“ o
výměře 29 m2, vše v obci a k.ú.Kunžak, za cenu Kč 70/m2, tj. celkovou kupní cenu
364 m2x70 Kč/m2, tj. Kč 25480,--.
- s odkupem pozemku p.č. 235 ostatní plocha o výměře 245 m2 v k.ú. Kunžak od Blanky
Kešnerové,Kunžak za Kč 40/m2 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod místní

komunikací mezi Velkým a Malým Podolím v Kunžaku.
- s tím, že Obec Kunžak daruje Základní škole Kunžak drobný dlouhodobý nehmotný
majetek v hodnotě Kč 89 844,50 drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě
Kč 1 668 813,10 a veškerý majetek vedený v operativní evidenci dle soupisů, v pořizovací
ceně do Kč 3000,-- za kus. Mateřské škole Kunžak daruje drobný dlouhodobý nehmotný
majetek v hodnotě Kč 2927,-- nehmotný majetek v operativní evidenci dle soupisu drobný
dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě Kč 456 943,58 a veškerý majetek vedený v
operativní evidenci dle soupisů, v pořizovací ceně do Kč 3000,-- za kus.
- s poskytnutím věcného daru Radku Víčanovi v hodnotě 2000,-- Kč při ukončení civilní
služby
Ukládá:
- kontrolnímu a finančnímu výboru provést kontrolu základní školy, mateřské školy a
obecního úřadu Kunžak v rozsahu minimálně tří bodů předaných kontrolních osnov a
výsledek kontroly předložit na příštím jednání zastupitelstva
- pracovní skupině ve složení Ing. Šamal, Ing. Kovář, Zámečník Zd., Holoubek Jar. a Čapek
Jar. posoudit předložené nabídky na zabezpečovací zařízení budovy Obecního úřadu Kunžak.
- stavební komisi posoudit možnost prodeje části pozemků p.č. 21/8, 21/4 a 14/1 v k.ú. Mosty
- starostovi obce, aby zajistil sledování provozu hospody „U šutru“ na zvůli v sezoně roku
2004 orgány obce.
B e r e na v ě d o m í :
- informaci o přeřazení zaměstnanců v Obecním úřadu a údržbě do nových platových tarifů
podle nařízení vlády č. 330/2003
- vyjádření A. Nerada, Policie ČR obv. Oddělení Studená, Městského úřadu, živnostenského
odboru Jindřichův Hradec, Městského úřadu, odbor výstavby a ÚP Jindřichův Hradec,
Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Jindřichův Hradec a Obecního úřadu Kunžak
k provozu hospody U šutru v roce 2003.
- informaci z jednání o zřízení obecní policie
Ověřovatelé :

Kudrna Josef

Holoubek Jaromír

Jaroslav Čapek
starosta

