U s n e s e n í č. 45
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 26.9.2002
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
- Plán zimní údržby komunikací na rok 2002/2003
- Nařízení č. 1/2002 Obce Kunžak o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
- Nařízení č. 2/2002 Obce Kunžak o vymezení úseků místních komunikaci, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí
- Poskytnutí finančního příspěvku 50 000,- Kč obci Lužnice na pomoc při likvidaci
následků záplav
- Zřizovací listiny základní školy Kunžak a mateřské školy Kunžak jako příspěvkových
organizací od 1.1.2003
- Ceny za výkony vozidel takto:
- malotraktor – doprava pro občany – 50,- Kč za ¼ hodiny
- mulčování - 80,- Kč za ¼ hodiny
- multikára - 70,-- Kč za ¼ hodiny výkonu a 12,- Kč za l km jízdy
- velký traktor – doprava pro občany – 170,- Kč za hodinu
- účast závozníka 20,-- Kč za ¼ hodinu
- doprava pro firmy 270,- Kč za l hodinu
- hrnutí sněhu 300,- Kč za l hodinu
- Ceny za půjčování obecních zařízení takto:
- míchačka – 50,- Kč za den
- výsuvný žebřík – 50,- Kč za den
- železné kozy – 10,- Kč za kus a den
- lešení HAKI – 20,- Kč za l modul a den
Všechny takto stanovené ceny jsou platné od 1.10.2002
- Rozpočtová opatření č. 10/2002 a č. 11/2002, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu

Souhlasí:
- S výstavbou čerpací stanice na pozemku p.č. 337/4 PK v k.ú. Valtínov s podmínkou,
že při umístění stavby bude respektována přeložka silnice II/151, navržená
v urbanistické studii Valtínova. Obec sděluje, že nemůže zajistit napojení této stavby
na technickou infrastrukturu. Vlastník stavby musí v případě její realizace řešit
zásobování vodou, odtok odpadních vod, venkovní osvětlení, příjezdovou komunikaci
apod. na vlastní náklady. Stavba může být realizována pouze na základě
pravomocného rozhodnutí .
- s tím, aby se Obec podílela na úhradě nákladů akcí Mikroregionu Podjavořicko, pokud
na ně nebudou dotace z POV takto:
- podíl 1/11 , tj. 13640,- Kč – Strategie rozvoje Mikroregionu Podjavořicko
- podíl 1/11, tj. 1364,- Kč - Studie situace a návrhu sítě sportovních zařízení
- podíl cca 6,- Kč na obyvatele- smlouva na informačně propagační materiál
- podíl 1/11 tj. 1361,- Kč měsíčně na mzdové prostředky pro pracovnici Mikroregionu
od 1.1.2003
- podíl 1/11 z částky, potřebné na zprovoznění WWW stránky, tj. cca 700-800 Kč

-

s tím, aby bylo uvolněno z rozpočtu obce 40 000,- Kč na vybavení pracoviště pro
účetní ZŠ a MŠ ještě v letošním roce s tím, že zbývající potřebné prostředky uhradí
škola ze svého letošního rozpočtu
s předloženým soupisem návrhu investičních akcí na rok 2003 po doplnění parkoviště
v Nové ulici s tím, že výběr akcí bude ponechán na nové zastupitelstvo. Soupis je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
s tím, aby obec uhradila náklady na propojení septiků na obecní kanalizaci u domů čp.
354 a 355 v Kunžaku. Náklady na likvidaci stávajících septiků uhradí majitelé bytů v
těchto domech
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč na činnost v roce 2003 pro
Místní organizaci Sdružení zdravotně postižených v Kunžaku a poskytnutím částky
1000,- Kč na úhradu honoráře za přednášku MUDr. Berky, kterou sdružení organizuje
s tím, aby byl uvolněný byt nabídnut žadatelům o byt dle pořadníku takto: manželé
Martínkovi, manželé Burgrovi, manželé Gogovi s tím, že pokud nabídku nepřijmou,
budou vyřazeni z pořadníku.
s tím, aby v případě, že paní Jelínková nepřijme nabídnutou místnost v čp. 170, byla
tato přidělena Mileně Havlíkové, která o její přidělení požádala.
S poskytnutím odměn pracovnicím Obecního úřadu, pracovníkům v údržbě obce
včetně správce tělocvičny a místostarostovi ve výši 6000,- Kč hrubého pro každého
s termínem výplaty v říjnu 2002
s výplatou jednorázové odměny ve výši 10 000,- Kč zásahové jednotce SDH Kunžak
za zásahy při likvidaci záplav v letošním roce
s rozdělením finančních prostředků, které odvedly firmy, provozující VHP na veřejně
prospěšné účely takto: TJ Obal Kunžak 30 000,- Kč, Plech Team – hokejbal 8 000,Kč a na dovybavení tělocvičny 3 567,50 Kč
s odkupem p.č. 698/4 v k.ú. Mosty za 70,- Kč/m2 od vlastníků Marie Nováková,
Jaromír Pecl., Ladislav Pecl,a ¨Stanislav Pecl, každý 1/10 podílu s tím, že obec uhradí
vklad do KN
s prodejem parcely zast. pl. 17 o výměře 15 m2 a parcely 1425 o výměře 55 m2 v k.ú.
Valtínov manželům Lubošovi a Janě Štěrbovým, Valtínov 59 takto:
p.č. 1425 za 30,- Kč/m2 a p.č. 17 za 50,- Kč/m2
s tím, aby žádost p. Jana Hájka, Kunžak 355 o stavební parcelu na garáž byla vedena
v pořadí, přednost mají vlastníci bytů v domech čp. 354 a 355
s tím, aby žádost manželů Pechových, Kužnak 355 o stavební parcelu na garáž byla
vedena v pořadí, přednost mají vlastníci bytů v domech čp. 354 a 355
s tím, aby žádost manželů Švecových, Kunžak 355 o stavební parcelu na garáž byla
vedena v pořadí, přednost mají vlastníci bytů v domech čp. 354 a 355
s prodejem části PK parcely 2/2 v k.ú. Kunžak manželům Františku a Ludmile
Bastlovým za cenu 40,-- Kč/m2 a se zveřejněním záměru prodeje zbývající části
parcely PK 2/2
- s prodejem pč. 24/4 ost. pl. o výměře 54 m2 a p.č. 24/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Mosty
manželům Jiřímu a Marii Drobilovým, Mosty 14 za cenu 30,- Kč/m2
se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 985/1 v k.ú. Mosty – Zvůle
s odstoupením od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Tomášem Bradnou na
pč. 2981/127 v k.ú. Kunžak
souhlasí s odprodejem pozemků p.č. 761,759/1,759/7,760/3,759/6,760/6 a 760/2 v k.ú.
Mosty těmto žadatelům: Radek Švec, Mosty 48, Ladislav Švec, Mosty 64 a manželé
Drobilovi, Mosty s tím, že prodej bude realizován podle GP, které si žadatelé

-

objednají a uhradí. Rozsah prodeje podle skutečného stavu oplocení se zachováním
přístupu do domu p. L. Švece zezadu z p.č. 759/7
s prodejem p.č. 988/11 o výměře 407 m2, 991/13 o výměře 913 m2 a 979/1, díl „k“ o
výměře 12 m2 za navrženou tržní cenu Lesům ČR s.p., lesní správa Český Rudolec
se zveřejněním záměru prodeje p.č. 76/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Valtínov
s prodejem PK parcely č. 1420/41 o výměře 22 m2 v k.ú. Valtínov manželům
Miroslavu a Vlastě Strakovým za cenu 30,- Kč/m2
s prodejem části p.č. 56/3 v k.ú. Valtínov na základě GP a zřídit věcné břemeno
budoucí kanalizace. Cena 15,- Kč/m2
s prodejem části p.č. 56/3, 1420/41 Jiřině Meisslerové, Praha 4 na základě GP za
účasti pana Votavy s věcným břemenem budoucí kanalizace za cenu 15,- Kč/m2
revokuje své usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva obce a souhlasí s tím, aby část
p.č. 323 v k.ú. Valtínov odkoupili Radek Popelka, Jihlava a Hana Popelková, Praha
10, kteří jsou spoluvlastníky domu čp. 71 ve Valtínově
s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 39/1 zahrada v k.ú. Valtínov o výměře
507 m2 s manželi Josefem a Ivanou Lovětínskými, cena nájemného 0,50 Kč/m2 a rok
s odprodejem p.č. 96/7 o výměře 235 m2 v k.ú. Valtínov manželům Vybíralovým,
Valtínov 8 za cenu 30,- Kč/m2
s odprodejem p.č 1420/30 o výměře 232 m2 v k.ú. Valtínov s věcným břemenem za
cenu 15,- Kč/m2 Karlu Horákovi, J.Hradec
se zveřejněním záměru prodeje p.č. 1420/29 v k.ú. Valtínov
s pronájmem části p.č. 1420/14 a p.č. st. 86 v k.ú. Valtínov manželům Tomíškovým,
Valtínov 22 dle skutečně užívané části s tím, že přes pozemek vede obecní vodovod a
kabel NN, nájemné 0,50 Kč/m2 a rok
se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 1267 v k.ú. Mosty – Zvůle
s tím, aby žádost manželů Kudrnových, Kunžak 416 o stavební parcelu na garáž byla
vedena v pořadí, přednost mají vlastníci bytů v domech čp. 354 a 355
se zveřejněním záměru prodeje p.č. PK 71/1 v k.ú. Valtínov
s tím, aby žádost Leoše Kosa, Kunžak 354 o stavební parcelu na garáž byla vedena
v pořadí, přednost mají vlastníci bytů v domech čp. 354 a 355
s tím, aby referát školství OkÚ J.Hradec uzavřel smlouvu se Zdeňkem Tůmou na
topení v ZŠ v rozsahu 0,33 úvazku s tím, že část úvazku v rozsahu 0,11 bude
refundovat obce za topení budovy radnice
s ukončením dosavadní pracovní smlouvy s paní Hroníčkovou v kině a uzavřením
dohody o pracovní činnosti, ve které bude sjednán nárok na dovolenou a příplatky za
soboty a neděle
se zveřejněním záměru prodeje p.č. 2981/125 v k.ú. Kunžak – stavební parcela na RD
se zveřejněním záměru prodeje p.č. 2981/85 v k.ú. Kunžak
se zveřejněním záměru pronájmu části p.č. PK 5/1 v k.ú. Suchdol
s uzavřením smlouvy na dodávku prací při opravě ČOV v Kunžaku po povodních
s VAK a.s., divize Jindřichův Hradec a s tím, že Obec Kunžak požádá o dotaci na
tuto akci

B e r e na v ě d o m í :
- informaci o způsobu úhrady mzdových prostředků účetní ZŠ a MŠ od ledna 2002 tak, že
náklady na mzdy, personalistiku a administrativní práce budou hrazeny z prostředků školství a
náklady na účetnictví z prostředků škol.
- informaci o průběhu pouti v Kunžaku

-

výroční zprávu základní školy a mateřské školy v Kunžaku
informaci o rozdělení prostředků od Červeného kříže na likvidaci následků záplav
informaci o škodách, způsobených záplavami
poděkování pana Malíka SDH za pomoc při záplavách
informaci o kontrole věcného plnění projektu v rámci programu VISK 3 za rok 20001
v místní knihovně
výpověď z nájmu bytu panem Zátopkem
informaci o instalování dopravního zrcadla ve Valtínově
informaci o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce
informaci o vypracování Směrnic obce, kterými se upravuje vnitřní kontrolní systém
informaci o jednáních k zajištění dotace na stavbu DPS
informaci o zvýšení platu starosty obce dle nařízení vlády ČR č. 386/2002

Nesouhlasí:
- s prodejem p.č. 269 v k.ú. Mosty, souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
- s prodejem ani s pronájmem části p.č 278 a 272/1 v k.ú. Mosty
Ukládá:
- stavební komisi – posoudit na místě samém možnost prodeje p.č. 804 v k.ú. Valtínov
Ing. Plucarovi

Ověřovatelé

Mgr. Eva Krafková

Zbyněk Leitgeb

Jaroslav Čapek
starosta

