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Zápis č. 37
ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 14. 12. 2017 v 17.oo hodin
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef,
Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír, Vobrová Drahoslava, Ing.
Winkler Karel
Přizvána: Jana Danielová
Veřejnost: viz. prezenční listina
Starosta Ing. Vladimír Šamal zahájil jednání v 17. 00 hodin.
Sedmatřicáté jednání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích.
Ověřovatelé zápisu 36. zasedání Zastupitelstva obce Kunžak ze dne 23. 11. 2017 zápis ověřili bez
výhrad. Žádné námitky k zápisu nebyly podány.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová opatření vlastní
3. Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 – odstraňování komunálních odpadů
5. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č.3/2017
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství č.1/2018
7. Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ Kunžak, z.s.
8. Těžba dřeva 2018
9. Prodej dřeva 2018
10. Zřizovací listina jednotky požární ochrany JPO V v Mostech
11. Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 74, Kunžak
12. Žádost o koupi části parcely číslo 759/1 v k.ú. Mosty
13. Možnosti zasíťování lokality M. Podolí 274/13, 274/14, 274/15 a 275 v Kunžaku
14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací 55c Valtínov
15. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2018
16. Různé
a) péče o občany
b) informace o stavebních projektech
c) informace obecní rybník „Za Broschem“ v k.ú. Kaproun
17. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva
18. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: Kudrna Josef, Rozporka Luboš
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 2:
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření vlastní č. 33/2017.
Jedná se o zvýšení výdajů (zvýšení výdajů na likvidaci komunálního a separovaného odpadu dle
skutečnosti) – zvýšení rozpočtu výdajů o 116 784,- Kč, zvýšení rozpočtu financování o 116 784,Kč (bude kryto použitím části zůstatku).
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 33/2017. Rozpočtové
opatření č. 33/2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Moučka
Vzhledem k tomu, že veškeré příjmy a výdaje obce musí být kryty rozpočtem a do konce roku se
mohou ještě objevit výdaje nepředpokládané, je třeba stanovit postup při jejich schvalování.
Starosta obce je pověřen ke schvalování rozpočtových opatření v omezeném rozsahu. Navrhuje se,
aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu schválením případných rozpočtových opatření k
výdajům, které bude třeba uhradit do konce roku 2017 tak, aby byly všechny výdaje kryty
rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schválením případných rozpočtových opatření nad rámec
pověření k výdajům, které bude třeba uhradit do konce roku 2017 tak, aby byly všechny výdaje
kryty rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstvu obce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Návrh rozpočtu obce Kunžak na rok 2018 je zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
od 24. 11. 2017. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak doručeny žádné
připomínky od občanů.
Finanční výbor dne 12. 12. 2017 projednal návrh rozpočtu na rok 2018 a předkládá jej
zastupitelstvu k projednání beze změn.
Celkový objem návrhu rozpočtu na rok 2018 v Kč:
Příjmy
29 006 733,-- Kč
Výdaje
61 345 941,-- Kč
Financování 32 339 208,-- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatků z minulých let.
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Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh rozpočtu Obce Kunžak na rok 2018 a schvaluje
Rozpočet obce Kunžak na rok 2018 jako schodkový v Kč:
Příjmy
29 006 733,-- Kč
Výdaje
61 345 941,-- Kč
Financování 32 339 208,-- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatků z minulých let.
Schválený Rozpočet obce Kunžak na rok 2018 je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování:
Pro: 9x
Proti:0x
Zdržel se: 2x Kudrna, Vobrová
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 je zveřejněn na úřední desce a
elektronické úřední desce od 24. 11. 2017. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebyly obci Kunžak
doručeny žádné připomínky od občanů.
Finanční výbor dne 12. 12. 2017 projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 20192020 a předkládá jej k projednání zastupitelstvu beze změn.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 v tisících Kč
Rok
2019
2020
Příjmy
29 065
29 065
Výdaje
24 369
22 300
Financování
- 4 696
- 6 765
Zastupitelstvo obce Kunžak projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunžak na
roky 2019-2020 a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2019-2020 v tis.
Kč:
Rok
2019
2020
Příjmy
29 065
29 065
Výdaje
24 369
22 300
Financování
- 4 696
- 6 765
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2019-2020 je nedílnou součástí
zápisu.
Hlasování:
Pro: 8x
Proti: 0x
Zdržel se: 3x Kudrna, Moučka, Vobrová
K bodu 4:
Paní Vobrová seznámila zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování:
Pro: 10x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x Moučka
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K bodu 5:
Paní Vobrová seznámila zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o nočním
klidu.
Zastupitelstvo obce Kunžak vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o nočním klidu.
Pro: 10x
Proti: 1x Král
Zdržel se: 0x
K bodu 6:
Paní Vobrová seznámila zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s Návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 7:
Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. - oddíl kuželek žádá o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na
pořádání turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“, který se koná dne 13. 01. 2018, na počest
Františka Dvořáka, dlouholetého člena a zakladatele oddílu kuželek v Kunžaku. Dotace bude
použita na nákup občerstvení a cen pro zúčastněné hráče a hosty.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s ve
výši 5 000,- Kč na pořádání turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“, který se koná dne 13.01.2018.
Dotace bude použita na nákup občerstvení a cen pro zúčastněné hráče a hosty a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 8:
Je potřeba stanovit objem těžby dřeva a vysoutěžit cenu za těžbu dřeva:
a) Mýtní nahodilá cca 150 m3– hmota 0,99, přibl. do 300m
b) Mýtní nahodilá cca 50 m3– hmota 1,00+, přibl. do 300m
c) Předmýtní nahodilá cca 50 m3 – hmota 0,29, přibl. do 300m
d) Předmýtní nahodilá cca 20 m3 – hmota 0,49, přibl. do 300m
Podmínky pro těžbu:
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava
 Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého odběratele
 Nahodilá těžba vzniklá koncem roku 2017 bude zpracována do 15.března 2018 (cca
100m3) dřeva
 Pokud vznikne nahodilá těžba dřeva, dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do 30
dnů od oznámení lesním hospodářem.
 Fakturace bude 80% z celkového množství a 20% zbytek po konečné přejímce odběratele
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2018“ firmy:
 Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
 Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
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 Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
 David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
 Drahoslav Kolman, Člunek 101, 378 61Člunek
 Miloš Sedlák, Krátká 458, 378 53 Strmilov
Nabídky musí být podány nejpozději do 22. 01. 2018 do 15:30 hod.
Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva 2018“ jmenuje
starosta komisi ve složení:
 p. Rozporka Luboš
 p. Král Petr
 p. Kudrna Josef
Termín zasedání komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek bude dne 22. 01.
2018 v 15:30 hod.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva
2018“:
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava
 Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého odběratele
 Nahodilá těžba vzniklá koncem roku 2017 bude zpracována do 15. března 2018 (cca
100m3) dřeva
 Pokud vznikne nahodilá těžba dřeva, dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat do 30
dnů od oznámení lesním hospodářem.
 Fakturace bude 80% z celkového množství a 20% zbytek po konečné přejímce odběratele
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2018“
 Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
 Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
 Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
 David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
 Drahoslav Kolman, Člunek 101, 378 61Člunek
 Miloš Sedlák, Krátká 458, 378 53 Strmilov
a složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva
2018“ - Rozporka Luboš, Král Petr, Kudrna Josef
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9:
Podmínky pro prodej dřeva:
 Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
 Přejímka i odvoz dřeva za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
 Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
 Ceny budou uvedeny bez DPH
 Těžba nahodilá vzniklá koncem roku 2017 (cca 100 m3) bude realizována do 15. března
2018 a ostatní nahodilá dle situace.
V souladu se směrnicí Obce Kunžak o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu starosta
navrhuje oslovit k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva 2018“ firmy:
 B a P Batista, Stará 80, 378 33 Nová Bystřice s.r.o.,
 LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
 Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hradec
 Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
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 Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
Nabídky musí být podány nejpozději do 22. 01. 2017 do 16:00 hod.

Pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva 2018“ jmenuje
starosta komisi ve složení:
 p. Rozporka Luboš
 p. Král Petr
 p. Kudrna Josef
Termín zasedání komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek bude dne 22. 01.
2018 v 16:00 hod.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva 2018“:
 Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
 Přejímka i odvoz dřeva za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
 Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
 Ceny budou uvedeny bez DPH
 Těžba nahodilá vzniklá koncem roku 2017 (cca 100 m3 ) bude realizována do 15. března
2018 a ostatní nahodilá dle situace
a firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva 2018“
 B a P Batista, Stará 80, 378 33 Nová Bystřice s.r.o.,
 LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
 Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hradec
 Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
 Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
a složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Prodej dřeva
2018“ - Rozporka Luboš, Král Petr, Kudrna Josef
Hlasování: jednohlasně
K bodu 10:
Z důvodu změn ve složení JPO V v Mostech je potřebné schválit Zřizovací listinu jednotky
požární ochrany JPO V v Mostech. Zastupitelé obdrželi návrh listiny předem.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO
V v Mostech.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 11:
Obec Kunžak obdržela žádost o pronájem nebytových prostor bývalé knihovny v budově obecního
úřadu. Konkrétně by se jednalo o chodbu a 1 místnost s okny na náměstí Komenského.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor bývalé
knihovny v budově obecního úřadu. Konkrétně se jedná o chodbu a 1 místnost s okny na náměstí
Komenského o velikosti 30m2.
 Účel pronájmu kancelář
 Pronájem na dobu neurčitou
 Výpovědní lhůta 3 měsíce
 Minimální nájem 1 000,00 Kč/měsíc
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 12:
Kontrolní výbor na základě místního šetření doporučuje prodat část obecního pozemku p.č. 759/1
navazujícího na p.č.1274 v k.ú.Mosty za předpokladu ponechání části pozemku ve vlastnictví obce
na cestu.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrické
oddělení části pozemku p.č. 759/1 v k.ú. Mosty navazující na p.č. 1274 s ponecháním části
pozemku ve vlastnictví obce na cestu a aby po předložení geometrického plánu nechala Obec
Kunžak vyhotovit znalecký posudek na prodej oddělené části parcely číslo 759/1 v k.ú. Mosty za
cenu v čase a místě obvyklou. Při zaměřování musí být přítomen zástupce Obce Kunžak a termín
zaměřování musí být Obci Kunžak oznámen nejméně týden předem.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 13:
Na základě pověření Zastupitelstva obce Kunžak starosta obce zjistil podmínky pro možné
postupné zasíťování obecních pozemků p.č.274/13, 274/14, 274/15 a 275 v k.ú. Kunžak .
- Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na tuto lokalitu vydané dne 20.02.2013
pozbylo platnosti v roce 2015.Je třeba požádat o vydání nového povolení.
- ČEVAK a.s. nemá námitky k napojení 1 přípojky pokud bude vybudována v kapacitě s možností
napojení dalších přípojek. Doporučuje vybudovat vodovodní a kanalizační přípojky ve 2 etapách.
- E-ON elektřina- V současné době lze použít pro připojení stávající vedení v parcelách číslo
274/1 a 4752 v k.ú.Kunžak.
- E-ON plyn požaduje vybudovat přípojky dle projektové dokumentace a poté jejich správu
převést na E-ON.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje vyhotovení znaleckého posudku pro uvažovaný záměr
prodeje obecních pozemků p.č. 274/13, 274/14, 274/15 a 275 v k.ú. Kunžak bez zasíťování.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 14:
Kontrolní výbor na základě místního šetření doporučuje vyvolat jednání o směně vhodných
obecních pozemků s vlastníkem pozemků pod místní komunikací 55c ve Valtínově Ing. Karlem
Plucarem z důvodu získání pozemků pod místní komunikací 55c ve Valtínově do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce Kunžak pověřuje starostu a kontrolní výbor pokračovat v jednání
s Ing.Karlem Plucarem o směně vhodných obecních pozemků z důvodu získání pozemků pod
místní komunikací 55 c ve Valtínově do vlastnictví obce.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 15:
Návrh termínu jednání Zastupitelstva obce Kunžak v I. pololetí roku 2018:
25.1. ; 22.2. ; 22.3 .; 26.4. ; 24.5. ; 21.6.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2018:
25.1. ; 22.2. ; 22.3 .; 26.4. ; 24.5. ; 21.6.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 16: Různé
a) starosta seznámil zastupitele s činností a podmínkami případné spolupráce se společností
RESIDENT 2000 o.p.s.
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b) starosta seznámil zastupitele s plánem dokončení stavby silnice III/021316
c) po provedení oprav stavidla rybníka „Za Broschem“ v k.ú. Kaproun rybník postupně natéká
Usnesení č. 37
Zastupitelstva obce Kunžak dne 14. 12. 2017
Zastupitelstvo obce Kunžak
V y d á v á:
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o nočním klidu
Schvaluje:
 schvaluje rozpočtové opatření vlastní č. 33/2017. Rozpočtové opatření č. 33/2017 je
nedílnou součástí tohoto zápisu
 Rozpočet obce Kunžak na rok 2018 jako schodkový v Kč:
 Příjmy 29 006 733,-- Kč ; Výdaje 61 345 941,-- Kč; Financování 32 339 208,-- Kč.
Schodek rozpočtu bude kryt použitím části zůstatků z minulých let. Schválený Rozpočet
obce Kunžak na rok 2018 je nedílnou součástí zápisu
 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2019-2020 v tis. Kč:
Rok
2019
2020
Příjmy
29 065
29 065
Výdaje
24 369
22 300
Financování
- 4 696
- 6 765
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunžak na roky 2019-2020 je nedílnou
součástí zápisu
 poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Kunžak, z.s ve výši 5 000,-- Kč na pořádání
turnaje „Memoriál Františka Dvořáka“, který se koná dne 13.01.2018. Dotace bude použita
na nákup občerstvení a cen pro zúčastněné hráče a hosty
 tyto podmínky výběrového řízení na akci „Těžba dřeva 2018“:
 Těžba dřeva bude prováděna sortimentní výrobou
 Přibližování na OM bude použita vyvážecí souprava
 Příjem dřeva bude v hráních a dle přepočtového koeficientu vysoutěženého
odběratele
 Nahodilá těžba dřeva vzniklá koncem roku 2017 bude zpracována do
15. března 2018 (cca 100m3)
 Pokud vznikne nahodilá těžba, dodavatel prací je povinen tuto těžbu zpracovat
do 30 dnů od oznámení lesním hospodářem.
 Fakturace bude 80% z celkového množství a 20% zbytek po konečné přejímce
odběratele
 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Těžba dřeva 2018“
 Vladimír Tomíšek, Valtínov 22, 378 53 Strmilov
 Oldřich Beran, Havlíčkova 516, 378 62 Kunžak
 Karel Jaroš, Klenová 31, 378 33 Nová Bystřice
 David Vrchlavský, Potočná 42, 378 33 Nová Bystřice
 Drahoslav Kolman, Člunek 101, 378 61Člunek
 Miloš Sedlák, Krátká 458, 378 53 Strmilov
 složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Těžba dřeva
2018“ - Rozporka Luboš, Král Petr, Kudrna Josef

9
 podmínky výběrového řízení na akci „Prodej dřeva 2018“:
 Nabídky budou podány pouze na formuláři Obce Kunžak
 Přejímka i odvoz dřeva za účasti lesního hospodáře obce Kunžak
 Splatnost faktur 30 dní od přejímky odběratelem
 Ceny budou uvedeny bez DPH
 Těžba nahodilá vzniklá koncem roku 2017 (cca 100 m3 ) bude realizována do
15. března 2018 a ostatní nahodilá dle situace
 firmy, které budou obeslány k podání cenové nabídky na akci „Prodej dřeva 2018“
 B a P Batista, Stará 80, 378 33 Nová Bystřice s.r.o.,
 LST a.s., Divize Jih, Český Rudolec 91, 378 83 Český Rudolec
 Pila Füllsack s.r.o., Rodvínov 51, 377 01 Jindřichův Hradec
 Profiles – Miroslav Petrák, Na Piketě 909, 377 01 Jindřichův Hradec
 Velkostatek Česká Olešná s.r.o., Česká Olešná 1, 378 53 Strmilov
 složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Prodej
dřeva 2018“ Rozporka Luboš, Král Petr, Kudrna Josef
 Zřizovací listinu jednotky požární ochrany JPO V v Mostech
 zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor bývalé knihovny v budově obecního
úřadu. Konkrétně se jedná o chodbu a 1 místnost s okny na náměstí Komenského o
velikosti 30m2.
 Účel pronájmu kancelář
 Pronájem na dobu neurčitou
 Výpovědní lhůta 3 měsíce
 Minimální nájem 1 000,00 Kč/měsíc
 aby si žadatel na vlastní náklady zajistil geometrické oddělení části pozemku p.č. 759/1
v k.ú. Mosty navazující na p.č. 1274 s ponecháním části pozemku ve vlastnictví obce na
cestu a aby po předložení geometrického plánu nechala Obec Kunžak vyhotovit znalecký
posudek na prodej oddělené části parcely číslo 759/1 v k.ú. Mosty za cenu v čase a místě
obvyklou. Při zaměřování musí být přítomen zástupce Obce Kunžak a termín zaměřování
musí být Obci Kunžak oznámen nejméně týden předem
 vyhotovení znaleckého posudku pro uvažovaný záměr prodeje obecních pozemků p.č.
274/13, 274/14, 274/15 a 275 v k.ú. Kunžak bez zasíťování.
 schvaluje tyto termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2018:
 25.1. ; 22.2. ; 22.3 .; 26.4. ; 24.5. ; 21.6.
Pověřuje:
 starostu schválením případných rozpočtových opatření nad rámec pověření k výdajům,
které bude třeba uhradit do konce roku 2017 tak, aby byly všechny výdaje kryty
rozpočtem. Po schválení budou rozpočtová opatření předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstvu obce
 starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. 15 dne 28.01.2016
s Tělovýchovnou jednotou Kunžak, z.s. na pořádání turnaje „Memoriál Františka
Dvořáka“
 starostu a kontrolní výbor pokračovat v jednání s Ing. Karlem Plucarem o směně
vhodných obecních pozemků z důvodu získání pozemků pod místní komunikací 55 c ve
Valtínově do vlastnictví obce
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Souhlasí:
 s Návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství

Schůze skončila v 19.00 hodin
Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Kudrna Josef

Rozporka Luboš

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

