U s n e s e n í č. 46
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 14.10.2002
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
- revokaci svého usnesení ze 45. zasedání zastupitelstva obce, na kterém byla schválena
výplata odměny místostarostovi ve výši 6000,- Kč s tím, že dle nařízení vlády č. 358
nelze tuto odměnu vyplatit
- revokaci svého usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce tak, že výplata odměn
podle počtu odpracovaných hodin zastupitelům členům komisí a výborů bude
vyplacena v měsíci listopadu za měsíc říjen dle zákona o obcích jako peněžní dary.
- zakoupení věcných darů členům zastupitelstva při příležitosti ukončení volebního
období
- provedení vyčištění lesního pozemku u Kaprouna ještě v letošním roce za předběžnou
cenu cca 2-3 tis. Kč
- provedení lesní probírky samovýrobou v rozsahu cca 15 m3 za cenu 20,- Kč za m3
s tím, že tento záměr bude zveřejněn
- s tím, aby se v Kunžaku v kině dne 8.11.2002 uskutečnilo divadelní představení
ochotnického divadelního souboru J.K.Tyla z Dačic s názvem“Pec“. Cena 1500,- Kč

Souhlasí:
- s prodloužením termínu na uzavření kupní smlouvy na stavební pozemek p.č. 2981/126
v k.ú. Kunžak s manželi Rostislavem a Kateřinou Smejkalovými, Kunžak 401 do 29.11.2002
- s tím, aby žádost p. Josefa Fialy, Kunžak 368 o odkup části p.č. 2/1 v k.ú. Kunžak byla
zařazena do pořadníku s tím, že přednost mají majitelé bytů v domech čp. 354 a 355
- se zveřejněním záměru prodeje p.č. 7/4 v k.ú. Valtínov
- se začleněním obecních pozemků do Honebního společenstva Kunžak
- se zadáním zastřešení balkonu kina panu Miroslavu Dvořákovi za nabídnutou cenu 11 500,Kč dle předloženého návrhu
- s tím, aby Obec Kunžak měla v kalendáři firmy VIDEO-FOTO Kunc umístěnu jednu
fotografii starého Kunžaku za navrženou cenu 4 000,- Kč a s uzavřením smlouvy s touto
firmou
- s odkupem pozemku p.č. 561 – stavební v k.ú. Kunžak o výměře 21 m2 od Bohuslava
Vaška a Marie Vaškové, Kunžak 367 za cenu 70,- Kč/m2
- s tím, aby vytěžené vánoční stromky z obecního lesa byly nabídnuty k prodeji za cenu 70,Kč za kus
- s tím, aby žádost K. Rojky o přidělení obecního bytu byla zařazena do pořadníku žadatelů o
byt
- s prodloužením nájemní smlouvy pro ČSAD a.s. Jindřichův Hradec na nocovnu pro řidiče
v čp. 170 v Kunžaku na dobu neurčitou s tím, že do smlouvy bude zakotvena valorizace
nájemného a 6 měsíční výpovědní lhůta
- s tím, aby starosta jednal s majitelem pozemku pod domy čp. 416 o možnosti odkupu části
pozemku za účelem výstavby garáží.
Bere na vědomí:
- informaci o zajištění finančních prostředků a o postupu prací na železničním podjezdu Lomy

- informaci o průběhu přípravy voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev v obcích
- informaci o postupu při obsazení bytu v čp. 165
- informaci o zajištění vánočního koncertu
- informaci o postupu prací na vybudování cesty do Struh

Ověřovatelé:
Loukota Karel

Ing. Šamal Vladimír

Jaroslav Čapek
starosta

