U s n e s e n í č. 42
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 23.5.2002 v Kunžaku
Zastupitelstvo obce
Souhlasí:
- s pronájmem části p.č 271/20 o výměře 400 m2 Milanu Hofbauerovi, Kunžak,
Malé Podolí 23 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 0,50
Kč/m2 a rok
- s rozšíření pronájmu části p.č. 2981/71 v Kunžaku manželům Drobilovým
z dosavadních 25 m2 na 50 m2 za stejnou cenu, tj. 2,- Kč/m2 a rok
- s prodloužením nájemní smlouvy na byt v čp. 170 pí. Richterové na další rok
- se zveřejněním záměru pronájmu horního patra místního kina za účelem zřízení
kavárny
- se směnou obecního pozemku4756/1 díl 1 za pozemek ve spoluvlastnictví Růženy
Markové, Zdeňka Marka a Milušky Janíkové p.č. 2958/2, díl 1, přičemž obec
uhradí vklad do KN a GP
- s uzavřením směnné smlouvy na směnu obecních pozemků p.č.
2981/109,2981/108 a 2981/133 o celkové výměře 62 m2 za pozemky Romana
Šalandy p.č. 2981/132 a 2981/131 o celkové výměře 88 m2 bez doplatku za rozdíl
ve výměře, vklad do KN uhradí obec, cena směňovaných pozemků je jako
stavební, tj. 70,- Kč/m2
- se zrušením svého usnesení o tom, že obec hodlá vykoupit pozemek p.č. 698/2
v k.ú. Mosty od p. Čestmíra Lampeitla, protože se zjistilo, že p. Lampeitl není
jeho majitelem
- se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 24/3 v k.ú. Mosty
- se zveřejněním záměru přímého prodeje pozemku p.č. 1228 – rybník v Terezíně
za nabídnutou cenu 85,- Kč/m2
- se zveřejněním záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 3047/7 v k.ú. Kunžak
- se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Kunžak
- s odkupem pozemku p.č. 2937/2 o výměře 615 m2 od p. Kešnera a p. Orloviče za
cenu 100,- Kč/m2
- s odkupem místní komunikace k bytovkám v Bystřické ulici od Lesů ČR a.s.
za nabídnutou cenu 10 000,- Kč s tím, že prodávající hradí náklady, spojené s
převodem
- s předložením žádostí o dotace z programu SAPARD pro obce Horní Pěna a
Cizkrajov
- s poskytnutím finančního příspěvku 3000,- Kč ČSŽ v Kunžaku na dětský den
- s uzavřením smluv o dílo s Ing. Plucarem na dodávku zemních prací na Malém
Podolí za cenu 6300,- Kč a opravu propustku ve Valtínově za 91 500,- Kč
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč SDH Mosty na pořádání
závodů v požárním sportu u příležitosti 100. výročí založení sboru
- s tím, aby Obec požádala o vydání rozhodnutí o nakládání s vodami na rybník
Kovářák
Schvaluje:
- cenu pro prodej obecních pozemků ve Valtínově, užívaných jako zahrady apod. takto:
- cena za celou parcelu bez věcného břemene – 30,- Kč/m2
- v ostatních případech – 15,- Kč/ m2
s tím, že tato cenová nabídka bude platit od 1.6. do 31.8.2002

-

cenu nájemného k těmto pozemků, pokud nebude realizován odkup - 0,50 Kč/m2
a rok

- počet členů zastupitelstva obce na volební období 2002 – 2005 na 11 členů.
- Řád veřejného pohřebiště pro Kunžak a Valtínov
Bere na vědomí:
- odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní manželů Mitasových
- informaci postupu firmy BAOBAB při získání dotace na úpravu lip u hřiště
- informaci o založení Euroregionu Silva Nortica
- informaci o tom, že bylo požádáno o zaměření obecní cesty na Jitrech kolem manželů
Dohnalových
- informaci o průběhu konání rady SPOM
Ukl ádá:
- stavební komisi: - posoudit možnost prodeje pozemku p.č. 24/3 v k.ú. Mosty
- posoudit možnost prodeje části obecního pozemku p.č. 4748/8 v k.ú. Kunžak
-

starostovi – zjistit, z čeho je vykázána ztráta na kanalizaci v Suchdole
- zjistit cenu a pomínky prodeje chat u rybníka Nový ve Struhách

Ověřovatelé:

Leitgeb Zbyněk

Burian Radek

Jaroslav Čapek
starosta

