Usnesení č. 3/2002
z jednání zastupitelstva obce Kunžak dne 12.12.2002
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
- Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu na rok 2003 takto:
Fyzické osoby trvale bydlící:
a/104,-- Kč
b/126,-- Kč
-------------230,-- Kč
pro majitele rekreačních objektů:
a/ 154,-- Kč
b/ 126,-- Kč
------------280,-- Kč
Ceny pro právnické a podnikající fyzické osoby takto:
- popelnice o objemu 110 litrů a objem pytle:
52,-- Kč
- sklo – obsah 100 litrů kontejneru
322,-- Kč
- PET lahve – obsah 100 litrů kontejneru
518,-- Kč
- Vyhlášku obce Kunžak č. 3/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od
1.1.2003.
- nájemní smlouvu č. 3/02 na pronájem nebytového v čp. 170 v Kunžaku pro ZŠ Kunžak
- nájemní smlouvu č. 4/02 na pronájem nebytového prostoru ve sportovní hale v Kunžaku
pro ZŠ Kunžak
- smlouvu o nájmu pozemku pro ZŠ Kunžak čj. 1616/2002
- rozpočtové provizorium obce Kunžak na leden a únor 2003 v celkovém objemu příjmů a
výdajů v částce 1 185 600,- Kč. Podrobné členění tohoto provizoria je nedílnou součástí
tohoto zápisu .
- odměny neuvolněným členů zastupitelstva a předsedům výborů a komisí takto:
- předsedové výborů a komisí
1010,-- Kč měsíčně
- členové zastupitelstva
340,-- Kč měsíčně
- místostarosta
8000,-- Kč měsíčně
- dále schvaluje odměnu členům zastupitelstva, začleněným do komisí a výborů a dalším
členům výborů a komisí ve výši 47,-- Kč za odpracovanou hodinu práce v komisích a
výborech s výplatou l x za pololetí.
– nájemné v kině pro kinokavárnu M. Dvořáka ve výši 2000,- Kč měsíčně na rok 2003 s tím,
že nájemní smlouva bude na dobu neurčitou.
- cenu inzerce v Kunžackém zpravodaji takto:
strana A4 – 600,-- Kč, strana A6 /tj. čtvrtina A 4/ na 150,-- Kč
- projekt prací v lesích na rok 2003 tak, jak byl předložen
- se vzdáním se práva a prominutí pohledávky obce Kunžak v částce 52 208,-- Kč
s příslušenstvím vůči povinnému Čemoles s.r.o. se sídlem Jindřichův Hradec, Jarošovská

743/II, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Melounem, IČO 62509063
z důvodu nevymahatelnosti této pohledávky
- rozpočtové opatření OÚ Jindřichův Hradec č. 107
- rozpočtová opatření vlastní č. 15-19/2002 s tím, že všechna jsou v plném znění nedílnou
součástí tohoto zápisu a pověřuje starostu obce, aby případná další nutná rozpočtová opatření,
která se vyskytnou ještě do konce roku schválil a předložil je k projednání na lednovém
zasedání zastupitelstva obce

Souhlasí:
- s pronájmem náměstí na pouť k umístění pouťových atrakcí paní Marii Ranglové, J.Hradec
19/II na dobu dvou let s tím, že každý rok budou ve smlouvě aktualizovány technické
podmínky pronájmu. Nájemné stanovuje na rok 2003 ve výši 42 000,- Kč a na rok 2004 ve
výši 44 000,-- Kč
- s úhradou poměrné části mzdových nákladů účetní, která bude zpracovávat účetnictví ZŠ a
MŠ Kunžak v roce 2003 tak, že 1/3 tj 25 667,-- Kč bude hrazeno do rozpočtu MŠ a 2/3, tj.
51 333,- Kč do rozpočtu ZŠ Kunžak
- s prodejem služebního vozu Škoda Felicia Combi, AHA 46-69 prostřednictvím autobazaru
za cenu 90 000,- Kč s tím, že zmocňuje starostu snížením ceny maximálně na 80 000,- Kč
a prodejem letních pneumatik samostatně
- s nákupem služebního vozidla Seat Inca 1,4 Pick-up, červené barvy, rok výroby 1996, najeto
132 000 km za kupní cenu 130 000,- Kč s tím, že v rámci této ceny bude dodána i sada
zimních pneumatik a náhradní díly – kapota, blatník a nárazník
- s tímto složením výborů a komisí:
-výbor finanční: Kálal R./předseda/, Vašková M., Pekárková I.
-výbor kontrolní – Ing. Popela P./předseda/, Pudil Z., Haney J.
- komise stavební – Zámečník Z./předseda/, Kudrna J., Průl J., Ing. Buzková M.,
Drobil J.
- komise školská a kulturní – Mgr. Eva Krafková /předseda/, I. Eichlerová,
Miláčková V.
- komise sociální a bytová – Holoubek Jar./předseda/, Brunnerová A., Waszniowski J.
- komise veřejného pořádku – Ing. Kovář E./předseda/ , Hanzalík R., Vybíral Vl.,
Loukota K.
s tím, že komise veřejného pořádku bude doplněna o l člena na lichý počet
- s tím, aby obec vstoupila do jednání o výrobě kalendáře Jindřichův Hradec a okolí na r. 2004
- se začleněním pozemku v k.ú. Mosty o výměře 0,1269 ha do honitby Lesů ČR sp. s názvem
Matějovec
- s ukončením nájmu bytu v čp. 170 p. Štěpánem Štruplem ke dni 31.12.2002
- s přidělením uvolněného bytu v čp. 170 v Kunžaku Pavlu Marešovi, dosud bytem
Studená 115 a to od 1.1.2003
- s bezplatným pronájmem tělocvičny v Kunžaku pro oddíl stolního tenisu na konání
mistrovských zápasů a to zpětně od 1.11.2002
- se zrušením dosavadních VTS v rámci obce s tím, že dosavadním obsluhám bude
umožněno, aby si v případě zájmu tyto telefony převedly jako soukromé tel. stanice
- se zveřejněním záměru prodeje p.č. 2981/110 v k.ú. Kunžak
- s majetkoprávním vypořádáním pozemku na p.č. 2981/110 v k.ú. Kunžak takto:
- majetkoprávní vypořádání bude uskutečněno po zaměření parkoviště a stavby
chodníku

- pozemek pod parkovištěm bude prodán manželům Trepkovým za cenu 70,-- Kč/,m2
- obec odkoupí od manželů Trepkových stavbu chodníku podél MK Nerudova v šíři
minimálně 1,2 m za celkovou cenu, shodnou s cenou pozemku pod parkovištěm
- pozemek parkoviště bude zatížen věcným břemenem podzemních sítí
- polovinu nákladů na GP a vklad do KN ponese Obec, polovinu kupující
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek p.č. 2981/125 o výměře 731 m2
v k.ú. Kunžak se Zdeňkem Vondrákem, Třešť za podmínek, uvedených v nabídce obce
- s prodejem p.č. 7/4 v k.ú. Valtínov Marii Malé, Valtínov 96 za cenu 30,-- Kč/m2
- se zveřejněním záměru prodeje /směny/ části PK parcely 9 a 9/1 v k.ú. Mosty dle geom.
zaměření MK a s odkupem části p.č. 9/2 v k.ú. Mosty od manželů Kežlínkových v rozsahu
dle GP na zaměření MK
- s odprodejem části p.č. 2981/85 v k.ú. Kunžak manželům Pavlovi a Janě Trepkovým za cenu
70,-- Kč/m2 s tím, že kupující hradí GP a vklad do KN
- s odprodejem PK p.č. 71/1 o výměře 104 m2 v k.ú. Valtínov manželům Strakovým,
Valtínov 23 bez věcného břemene za cenu 30,-- Kč/m2
- s odprodejem p.č. 76/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Valtínov Vratislavu Peroutkovi, Chotěnov a
Vlastimilu Bulantovi, J.Hradec za cenu 15,-- Kč/m2 se zřízením věcného břemene budoucí
kanalizace
- s odprodejem p.č. 1420/29 v k.ú. Valtínov o výměře 36 m2 Karlu Horákovi, J.Hradec za
cenu 30,-- Kč/m2
- s odprodejem části p.č. 985/1 v k.ú. Mosty – Zvůle manželům Smetanovým a
Kreuzwieserovým za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že GP a vklad do KN hradí kupující
- se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Kunžak
- s odprodejem části pozemku p.č. 1267 v k.ú. Mosty – Zvůle p. Ludvíku Kopačkovi za cenu
100,-- Kč/m2 s tím, že kupující hradí GP a vklad do KN
- se zveřejněním záměru prodeje p.č. 804 v k.ú. Valtínov s věcným břemenem
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 2/1 v k.ú. Kunžak na stavbu řadových garáží
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 1420/41 díl „f“ o výměře 51 m2 v k.ú. Valtínov
- s odkupem p.č. KN 2998 a PK 2997 v k.ú. Kunžak od Hany Zabloudilové z Brna za
nabídnutou cenu 50,-- Kč za m2, tj. za 1672 m2 činí kupní cena 83 600,-- Kč
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část p.č. 2981/172 v k.ú. Kunžak
s Romanem Šalandou za cenu 60,-- Kč za m2 s tím, že pan Šalanda uzavře kupní smlouvu,
pokud dojde k realizaci hokejbalového hřiště
- s uzavřením nájemní smlouvy na část PK p.č. 5/1 v k.ú. Suchdol mezi výtokovou strouhou
od rybníka p. Čapka a silnicí s Monikou Holcovou, Praha. Nájemné 0,50 Kč/m2
s prodejem p.č. 1420/54 v k.ú. Valtínov o výměře 80 m2 manželům Doležalovým Valtínov
98 za cenu 30,-- Kč/m2
- s tím, aby panu Tomíškovi byl při příležitosti ukončení pracovní činnosti předán dárkový
balíček v hodnotě 300,- Kč a poděkování za dosavadní práci
- uzavřít novou dohodu s p. Doležalem Antonínem, Valtínov 98 na zajišťování úklidu
bezprostředního okolí obecní budovy a čekárny
N e s o u h l a s í:
- se zadáním výroby odznaků obce Kunžak

B e r e n a v ě d o m í:
- žádost p. Jirků Pavla o odprodej čp. 343 v Kunžaku, o prodeji zatím nerozhodlo, žadatel
bude veden v pořadí a bude o tom informován
- informaci o jednání pléna SPOM

Ověřovatelé

Ing. Popela Petr

Ing. Kovář Eduard

Jaroslav Čapek
starosta

