U s n e s e n í č. 40
z jednání zastupitelstva obce Kunžak dne 21. března 2002
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
- vyhrazení 3 parkovacích míst na Velkém Podolí vedle garáží pro řidiče kamionů, kteří mají
trvalý pobyt v Kunžaku s tím, že úhrada bude úctována čtvrtletně podle místní vyhlášky č.
4/98 o poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 2,- Kč/m2 a den.
Parkování zde bude povoleno na dva dny v týdnu.
- vyjádření obce Kunžak k odvolání paní Blanky Radové, Kunžak čp. 297 proti rozhodnutí
Obecního úradu Kunžak o zařazení úcelové komunikace na p.č. 127 a na části p.č. 128 v k.ú.
Kunžak do místních komunikací III. třídy.
- vyjádření obce Kunžak k odvolání pana Františka Šalandy, Kunžak čp. 222 proti rozhodnutí
o zařazení pozemní komunikace na p.č. 51/2,55/1,56/1 a 55/3 v k.ú. do místních komunikací
IV. třídy.
souhlasí:
s podáním žádostí o dotace pro rok 2003 na tyto akce:
- oprava zbývajících tříd a tělocvičny v ZŠ Kunžak
- oprava požární zbrojnice
- přístavba obecního domu ve Valtínově
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč Nadačnímu fondu nemocnice Dačice
- se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. 852/3, 852/2 a 854 v k.ú. Valtínov
- se záměrem výstavby penzionu a bazénu ve Valtínově čp. 41 Ing. Plucarem v rozsahu dle
předložené PD
- s tím, aby byl pan Štvrtecký na Zvůli vyzván k odstranění stávajícího oplocení na pozemku
obce tak, aby zde mohly být započaty práce s rozšířením komunikace v křižovatce. Zbývající
obecní pozemek pak nabídnout panu Štvrteckému k odkoupení s tím, že by si oplocení
přendal na hranici odkoupeného pozemku. Pokud koupi odmítne, nebude mu povoleno
oplocení obecního pozemku.
- se zveřejněním záměru prodeje p.č. 128 v k.ú. Valtínov
- s tím, aby realizace prodeje “Remízku Valtínov” byla na půl roku zadána realitní kanceláři
pana Brychty v Jindřichově Hradci s tím, že odměna bude činit 4 % z ceny v případě realizace
prodeje
- s pokračováním řízení o zařazení úcelové komunikace na p.č. 127 a části p.č. 128 v k.ú.
Kunžak do místních komunikací III. třídy.
- s pokračováním řízení o zařazen pozemní komunikace na p.č. 51/2, 55/1, 56/1 a 55/3 v k.ú.
Kunžak do místních komunikací IV. třídy.
- s uzavřením kupní smlouvy a úhradou vkladu do KN u těchto vlastníků pozemků:
PK parcela 157/3 o výměře 135 m2 v k.ú. Kunžak od Ladislava Schmieda, Kunžak
151 za cenu 70,- Kč/m2.
PK parcela č. 156/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Kunžak od paní Dany Vrbové, Kunžak 164
za cenu 70,- Kč/m2
PK parcela č. 148 o výměře 27 m2 a PK parcela č. 149 o výměře 31 m2 v k.ú. Kunžak
od Ing. Josefa a Marie Drazdíkových, Evropská 93, Praha 6 za cenu 70,- Kč/m2 s tím, že jim
bude umožněn příjezd do zahrady a domu.
PK parcela č. 405 o výměře 13 m2 v k.ú. Kunžak od Romana Hynka, J.Hradec 562/III

za cenu 70,- Kč/m2
- s uzavřením kupní smlouvy na část PK parcely č. 33 v k.ú. Mosty od Lampeitla Čestmíra,
Kužnak 229 za cenu 70,- Kč/m2, s objednáním geometrického plánu na oddělení části PK
parcely č. 33 v k.ú. Mosty na náklady obce, přípravou kupní smlouvy a uhrazením vkladu do
katastru
- se zápisem do kroniky obce Kunžak za rok 2001
bere na vědomí:
- informace o vyřizování žádosti o dotaci na DPS
- informaci o postupu vyřizování povolení na demolici čp. 221
ukládá:
- stavební komisi a kontrolnímu výboru, aby se podrobně a uceleně zabývala užíváním
obecních pozemků v místní části Valtínov. Tam, kde bude zjištěno užívání obecního
pozemku, bude uživateli navržen odkup, případně pronájem. Termín : do 31.5.2002.

Ověřovatelé:

Miláčková Věra

Holoubek Jaromír

Jaroslav Čapek
starosta

