U s n e s e n í č. 36
z jednání zastupitelstva obce Kunžak dne 31. ledna 2002
Obecní zastupitelstvo :
souhlasí:
- s předběžným návrhem rozpočtu provozních příjmů a výdajů a se zařazením těchto
případných akcí do rozpočtu obce:
- oprava tříd ZŠ, odkup Lahůdkárny, VO Zvůle, terénní úpravy skládky Kunžak, Demolice
pč. 221, Vodovod Malé Podolí, odradonování Valtínov, oprava - kino. úprava javorů a
případné
úpravy na parkoviště v Nové ulici.
- s poskytnutím příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti ČSAD J.Hrade v celkové výši 62
466,- Kč, na čemž se částkou 31 233,- Kč bude podílet Kunžak a o stejnou částku se podělí
obce Člunek a Hospříz.
- s poskytnutím příspěvku na nájem gynekologické ordinace MUDr. Pokornému v roční výši
50 000,- Kč, z toho na Kunžak připadá 25 300,--, o zbývající částku se podělí obce Člunek,
Hospříz, Střížovice.
- s poskytnutím příspěvku Českému svazu v Kunžaku na pořádání dětského maškarního
karnevalu ve výši 3000,-- Kč
- s poskytnutím prostorů na Obecním úradu a malým občerstvením na zahájení Mistrovství
ČR v šachu juniorů, které v Kunžaku proběhne ve dnech 8.2.-16.2.2002. Rovněž doporučuje
všem zúčastněným hráčům věnovat po l publikaci.
- s proplacením částky 2549,- Kč za ceny na l. ročník turnaje v sálové kopané o pohár starosty
obce
- nemá námitek proti návrhu stanov Euroregionu Silva Nortica a vyjadřuje záměr vstupu naší
obce do tohoto euroregionu.
- se zveřejněním nabídky firmy JAS AIR s.r.o. na prodej šikmých leteckých snímků Kunžaku
s tím, že od případných zájemců je potřeba vybírat předem částku na nákup těchto snímků
- s pronájmem nebytových prostor v čp. 170 panu Waszniowskému za stejných podmínek
jako
dosud p. Smejkalovi
- s pronájmem rybníků Nový Mosty, p.č. 276 za roční nájemné 8000,- Kč a Nový v Suchdole
p.č. 10 za roční nájemné 10 000,-- Kč Ing. Ivetě Plucarové, Valtínov 41. Doba pronájmu je na
pět let s tím, že Ing. Plucarová zajistí ve vlastní režii odbahnění obou rybníků, pokud na to
získá dotaci a obec jí po dobu 5 let promine nájemné. Pokud odbahnění neproběhne, zaplatí
nájemce výše uvedené částky nájemného za celou dobu pronájmu.
- se zrušení poskytování příspěvku na obědy, odebírané důchodci ze ZŠ Kunžak od 1.1.2002
nesouhlasí:
- s poskytnutím příspěvku Českému svazu včelařů na tlumení nakažlivých chorob včelstev

schvaluje:
- do komise pro hodnocení nabídek na dodávku stavebních prací pro stavbu DPS
tyto zástupce: p. Čapek, p. Zámečník
- Požární řád obce
- za členy sněmu Gubernie Česká Kanada p. Čapka a Mgr. Krafkovou
- termíny jednání zastupitelstva pro letošní rok: 21.2.,21.3.,25.4.,23.5.,20.6.,15.8.,26.9. 2002
ukládá:

- stavební komisi posoudit možnost pronájmu části p.č. 4837/1 u domu čp. 64 panu
Borůvkovi a možnost stavby nízkého plotu
- kontrolnímu výboru - provést kontrolu inventarizace majetku obce k 31.12.2001 a do
dalšího
jednání zastupitelstva dne 21.2.2002 předložit zprávu
- Sborům dobrovolných hasičů v Kunžaku, Mostech a Valtínově předložit zastupitelstvu
zprávy o činnosti a požadavky na obec
- starostovi dopracovat rozpočet podle výše uvedeného návrhu a předložit jej ke schválení na
zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2002
bere na vědomí:
- dopis p. Stanislava Adamce a způsob řešení celé záležitosti p. starostou.
- inspekční zprávu o kontrole v MŠ Kunžak
- zprávu TJ Obal Rozkoš Kunžak o činnosti za rok 2001 a výhled na rok 2002

Ověřovatelé:

Krafková Eva

Leitgeb Zbyněk

Jaroslav Čapek
starosta

