U s n e s e n í č. 39
z jednání zastupitelstva obce Kunžak dne 11.3.2002
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
- rozpočet obce Kunžak na rok 2002 v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši
12 739 340,- Kč. Podrobné členění rozpočtu na jednotlivé kapitoly je součástí tohoto zápisu
- zastupitelstvo revokuje své usnesení z 27.12.2001 a schvaluje podání žádosti o dotace
v rámci Mikroregionu Podjavořicko na částku do 30 mil. Kč, z toho částka 7,6 mil. Kč pro
Obec Kunžak. Opravy budou realizovány ve 3 etapách v letech 2003-2005. Náklady na l.
etapu budou hrazeny investičním úverem dodavatele. Spoluúčast naší obce bude ve výši 10
% , tj. 760 tis. Kč. Obec Kunžak vynaloží poměrnou část nákladů na zpracování nového
projektu podle poměru dotace, tj. cca 25 %. Komunikace, které budou předmětem opravy pak
Obec Kunžak pronajme Mikroregionu Podjavořicko na dobu opravy a záruky. Ten zpětně
pověří Obec jejich správou. Náklady na přípravu stavby a PD ponesou jednotlivé obce na těch
komunikacích, které jsou v jejich vlastnictví. Podrobný rozpis etap a prací na jednotlivých
komunikacích je součástí tohoto zápisu.
- cenu palivového dřeva pro prodej občanům na 250,- Kč/m3, prodávat maximálně 10 m3
jednomu zájemci, zapsané objednávky vyřizovat v došlém pořadí do vyprodání zásob.
- prodej nepotřebného staršího materiálu: dveře - minimální cena 100,- Kč
s o u h l a s í:
- se stavbou rodinného domku panem Kopačkou ze Štepánovic na Zvůli dle předložené
dokumentace
- s vybudováním točny v Mostech pro vůz na likvidaci odpadů
- se zveřejněním záměru prodeje části parcely 272/14 a 274 v k.ú. Mosty
- s provedením terénních úprav mezi čp. 12 v Mostech a rybníkem p.č. 22 tak, aby majiteli byl
umožněn vjezd na vlastní zahradu
- se zveřejněním záměru dočasného pronájmu části pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak
- s tím, aby pokud to bude možné, byl prostor za čp. 104 na Velkém Podolí využíván jako
placené parkoviště pro řidiče kamionů, kteří mají bydliště v Kunžaku. Cena 500,- Kč paušální
parkovné za měsíc.
nesouhlasí:
- se stavbou kůlny na nářadí manželů Hájkových ze Stránčic na pozemku p.č. 3571 v k.ú.
Kunžak, protože dle ÚPN je zde tato stavba nepřípustná
bere na vědomí:
- oznámení p. Harudy o ukončení zásobování pojízdnou prodejnou
- informaci o jednáních ohledně znovu otevření lékárny
- informaci o těžbě dřeva v obecních lesích
- informaci o povolení kácení dřevin v Mostech a Suchdole
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