U s n e s e n í č. 5
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 20.2.2003 v 17.oo hodin v Kunžaku
zastupitelstvo obce Kunžak
Schvaluje:
- rozpočet obce Kunžak na rok 2003 v celkovém objemu příjmů a výdajů 29 708 080,-- Kč
Podrobný rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu
- inventarizaci majetku obce Kunžak ke dni 31.12.2002
- cenu za palivové dřevo z demolice na částku 200,-- Kč/m3
- prodej trámů z demolice za cenu 800,- Kč/m3
- vnitřní směrnici vnitřní kontroly č. 1/2003
- zápis do kroniky obce za rok 2002
odměny členům zastupitelstva takto:
- členové zastupitelstva s funkcí předsedy výboru nebo komise 930,-- Kč měsíčně
- členové zastupitelstva 370,-- Kč měsíčně
- neuvolněný místostarosta 8000,- Kč měsíčně
- odměna zastupitelům, kteří jsou členy výborů a komisí a ostatním členům výborů a
komisí zůstává beze změny, tj. 47,-- Kč za hodinu práce
Souhlasí:
- se zveřejněním záměru pronájmu pozemků p.č. 949/1, 978, 985/1,987,988/1,988/2,988/3 a
990/3 vše v k.ú. Mosty
- s podáním žádosti o dotaci na značení cyklotras
- s tím, aby prostředky, sdružené obcemi, vložila společnost EKO skládka do nedělitelného
fondu společnosti
- s poskytnutím příspěvku ČSŽ na dětský karneval ve výši 3000,- Kč
- s odprodejem pozemku p.č. 33/15 zahrada o výměře 334 m2 a p.č. 1420/55 zahrada o
výměře 64 m2 v k.ú. Valtínov manželům Doležalovým, Valtínov 98 za 30,-- Kč/m2
- s odkupem tarasu a oplocení od pana Chudomelky, na Malém Podolí na cenu 47 500,-- Kč
- se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. 2981/46 a 2981/47 za účelem výstavby
jednoho rodinného domku s tím, že kupující uhradí všechny sítě a přípojky, které jsou
k oběma parcelám vybudovány
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 1983/2 a 4771/1 u Láneckého rybníka s tím, že
zároveň bude zahájeno jednání s vlastníky dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání
rozporu mezi zápisem v katastru a skutečným průběhem komunikace u Láneckého rybníka
- s tím, aby byly uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě kupní s těmito žadateli o prodej
pozemku na stavbu garáže na p.č. 2/1 v k.ú. Kunžak:
Zdeněk Kolman, Kunžak 354, Jana Jakešová, Kunžak 355, Jaroslav a Marie Švecovi, Kunžak
355, Alena Rokytová, Kunžak 354, Jan Hájek, Kunžak 355, Anna a Jaroslav Pechovi, Kunžak
355, Jiří Rehardt, Kunžak 355 a Pavel Marek, Kunžak 366, Josef a Marie Kudrnovi, Kunžak
416, Josef Fiala, Kunžak 368
- s tím, aby žádost p. Heziny o odkoupení pozemku na stavbu garáže byla vedena v pořadníku
žadatelů
- s prodejem pozemku p.č. 804 v k.ú. Valtínov Ing. Karlu Plucarovi, Valtínov 41 za
5,-- Kč/m2
- s odkupem pozemků p.č. 4828/2 a 4830/4 v k.ú. Kunžak od Zemědělské vodohospodářské
správy za cenu dle úředního znaleckého posudku k dořešení majetkoprávních vztahů k MK
11c a ke stavbě stezky pro pěší a cyklisty

- s odprodejem p.č. 1420/41 díl „f“ o výměře 51 m2 v k.ú. Valtínov Ing. Petru Votavovi,
Praha za cenu 15,- Kč/m2 a se zřízením věcného břemene stávající kanalizace a vodovodu a
budoucí kanalizace pro Valtínov
- se směnou obecního pozemku p.č. 16/2 v k.ú. Kunžak s paní Naděždou Ratolístkovou,
Kunžak 181 za část jejího pozemku p.č. 16/1 s tím, že obě strany nežádají finanční dorovnání
a budou se 1/2 podílet na nákladech na GP a vklad do KN
- s odkupem části pozemku p.č. 4789/1 v k.ú. Kunžak od Krajského úřadu České Budějovice
za cenu dle znaleckého posudku za účelem získání pozemku pro výstavbu garáží dle ÚP.
Obec zajistí GP a znalecký posudek
- s prodejem části pozemku p.č. 2981/110 v k.ú. Kunžak pod parkovištěm manželům
Trepkovým za cenu 70,-- Kč/m2 zatíženého věcným břemenem podzemních sítí a s odkupem
chodníku od manželů Trepkových za cenu shodnou s celkovou cenou pozemku pod
parkovištěm. Polovinu nákladů na GP a vklad do KN nese každá smluvní strana.
- s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Jakešovými na pozemek p.č. PK 2/2, označený jako
KN 14/4 o výměře 32 m2 v k.ú. Kunžak, protože manželé Jakešovi tento pozemek
dlouhodobě užívají bez právního vztahu.
Nesouhlasí:
- s výstavbou domu ve volné krajině na p.č. 157/2 v k.ú. Valtínov dle žádosti p. Keprta
- s paušální úhradou 1000,- Kč na volejbalový turnaj v tělocvičně dne 15.3.2003
- s odprodejem pozemku p.č. 4410/7 v k.ú. Kunžak u rybníka Komorník

P o v ě ř u j e:
- starostu projednáním dosavadní nájemní smlouvy na pozemku u rybníka Zvůle s právníkem
- starostu, aby upozornil patřičné instituce na situaci kolem napuštění rybníka Zvůle
- starostu zpracováním návrhu plánu rozvoje vesnice
- místostarostu provedením odprodeje palivového dřeva dle pořadníku vedeného Ob. úřadem
- starostu přípravou materiálu ohledně pronájmu kina na kinokavárnu a jeho doručením
občanům tak, aby se mohli včas vyjádřit před příštím zasedáním zastupitelstva
Bere na vědomí:
- informaci o získání dotace z fondu SAPARD na opravu komunikací – I. etapa a grantu na
vybudování parkoviště v Nové ulici v rámci mikroregionu Podjavořicko
- informaci o dotazu na vyřízení žádosti o náhradu za zvon v kapličce na Zvůli
- zprávu o činnosti SDH Kunžak za rok 2002
- zprávu o hospodaření ZŠ Kunžak za rok 2002

Ověřovatelé:

Kálal Robert

Brunnerová Alena

Jaroslav Čapek
starosta

