U s n e s e n í č. 6
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 20. března 2003

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- smlouvu o sdružení finančních prostředků č. 2/2003 mezi mikroregionem
Podjavořicko a obcí Kunžak a pověřuje starostu jejím podpisem.
- smlouvy o výpůjčkách movitého a nemovitého majetku pro Základní školu Kunžak a
pro Mateřskou školu Kunžak
- pronájem pozemků p.č. 949/1,978, část 985/1, 987, 988/1,988/2, 988/3 a 990/3 v k.ú.
Mosty u rybníka Zvůle společnosti Autocamp Zvůle spol. s r.o., Kunžak, nájemní
smlouvu na uvedené pozemky na dobu od 1.1.2004 do 31.12.2004 a zároveň dodatek
č. l k dosavadní nájemní smlouvě, který upravuje ukončení stávajícího nájemního
vztahu k 31.12.2003
- cenu pro prodej kamenných schodů takto:
schody rovné a desky – cena 600,-- Kč za kus, schody točité – 300,-- Kč za kus a
pověřuje místostarostu jejich prodejem
- cenu za pozemek p.č. 2/1 v k.ú. Kunžak na stavbu garáží ve výši 70,-- Kč/m2

Souhlasí:
- se započtením pohledávky ve výši 465 740,-- Kč, kterou má obec Kunžak vůči
společnosti EKO skládka s.r.o. z titulu smlouvy o půjčce, na úhradu závazku k vkladu
do nedělitelného fondu této společnosti.
- s podáním žádosti o dotaci z programu péče o krajinu na ošetření významných stromů
v registrovaném VKP v Kunžaku – lipová alej u hřiště a se zadáním zpracování
projektu na tuto akci v ceně 5000,-- Kč.
- s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2003
na kosení ploch v přírodních památkách Rašeliniště u Suchdola a Rašeliniště Mosty
s tím, že práce budou zadány k provedení TJ Obal Rozkoš Kunžak.
- se zveřejněním záměru prodeje domu čp. 343 v Kunžaku – Malé Podolí, který je
v majetku obce. Prodej realizovat obálkovou metodou nejvýhodnější nabídce, termín
pro podání nabídek stanovuje do 22.5.2003 do 15.oo hodin. Nabídky budou
hodnoceny na zasedání zastupitelstva dne 22.5.2003.
- se zřízením vodovodní přípojky k sociálnímu zařízení v obecních garážích ve
Střížovické ulici za finanční spoluúčasti Svářečské školy.
- se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v kině v Kunžaku
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích na projednávání
přestupků s Městským úřadem Jindřichův Hradec, protože Obec Kunžak není schopna
svými orgány vykonávat svěřený výkon státní správy v oblasti projednávání přestupků
podle zákona č. 200/1990 Sb.
- se zadáním zpracování projektu na rozšíření chodníku podél silnice II/164 v Kunžaku
v prostoru před prodejnou Jednoty včetně osazení zábradlí a pověřuje starostu, aby
projednal s Jednotou SD J.Hradec možnost dočasného uzavření schodiště k prodejně
zábradlím.
- s tím, aby účastníci závodů v orientačním běhu byli ve dnech 3. – 6.7.2003 ubytováni

ve sportovní hale v Kunžak a stanovuje cenu za l noc a účastníka na 40,-- Kč, za
použití sprch pak 10,-- Kč na každého ubytovaného a noc. Úklid haly zajistí obec a
naúčtuje pořádající SK Praga.
- se zadáním zpracování dvou druhů pohlednic za cenu 2,60 Kč za kus v počtu 2000
kusů od jednoho druhu. Na jedné pohlednici by byl znak obce a všechna obecní
zařízení a na druhé pak malý znak obce a všechny místní části.
se zveřejněním záměru pronájmu cesty p.č. 1405/1 v k.ú. Valtínov za cenu 100,- Kč
za rok na dobu 15 let
se zveřejněním záměru pronájmu těchto pozemků v k.ú. Valtínov:
- p.č. 33/1,33/16,1420/18,18/02,18/1,16 a 1420/25
s tím, že nepožádají-li uživatelé těchto pozemků o pronájem, bude vyhotovena
nájemní smlouva a předložena k podpisu. V případě, že odmítnou nájemní smlouvu
uzavřít, budou muset pozemek opustit a vyklidit
- s odprodejem p.č. 33/15 zahrada v k.ú. Valtínov pouze v rozsahu zaplocené části
pozemku, který užívají manželé Doležalovi, Valtínov 98
- s uzavřením kupní smlouvy s panem Chudomelkou na p.č. 280/1 o výměře 470 m2
travní porost za cenu 70,--Kč/m2, tj. celkem 32 900,-- Kč. Obec hradí vklad do KN.
- s odkoupením oplocení a tarasu, oddělujícího p.č. 280/1 a p.č. 4750 v délce 83 m
včetně vrat o šířce 5 m za cenu 47 500,-- Kč
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na p.č. 2981/46 a 2981/47 v k.ú.
Kunžak – stavební parcela s Danielem Kozákem s podmínkou, že do 18 měsíců od
podpisu této smlouvy na základě stavebního povolení zahájí stavbu rodinného domu
na uvedených parcelách. Cena je stanovena na 70,- Kč/m2, k tomu uhradí vodovodní a
kanalizační přípojky k oběma pozemkům vybudované. Cena jedné kanalizační
přípojky je 15 tis. Kč a jedné vodovodní přípojky je 3000,- Kč. Kupující hradí vklad
do KN a daň z převodu nemovitostí. Návrh na vklad do KN bude podán po zahájení
stavby a úhradě kupní ceny a všech přípojek.
- se zveřejněním záměru prodeje p.č.PK 1 o výměře 748 m2 v k.ú. Valtínov
- s uzavřením směnné smlouvy na parcelu 1291 ostatní plocha o výměře 8 m2 za p.č.
1267/3 ostatní plocha o výměře 109 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 s doplatkem za rozdíl
ve výměře pozemků směňovaných mezi Obcí Kunžak a Ludvíkem Kopačkou ,
k majetkoprávnímu vypořádání místní komunikace a pozemku u domu čp. 12 na
Zvůli.
- s uzavřením kupní smlouvy mezi Obcí Kunžak a Pavlem Kopačkou, Dačice na p.č.
945/2 zahrada o výměře 24 m2 k majetkoprávnímu vypořádání místní komunikace za
100,-- Kč /m2 v k.ú. Mosty – Zvůle.
- s tím, aby obec při prodeji palivového dřeva upřednostňovala důchodce, zejména
osamocené a k tomuto účelu upravila stávající pořadník

Nesouhlasí:
- se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. 4410/7, 4395/9 a 4395/5 v k.ú. Kunžak
u rybníka Komorník
- s vysázením dalších stromů ve Valtínově pod domem p. Štěrby, protože je zde
dostatek zeleně a další výsadba by bránila údržbě obecního pozemku

Ukládá:
- starostovi a stavební komisi posoudit možnost prodeje pozemků kolem domu čp. 65
ve Valtínově manželům Míškovým s věcným břemenem budoucí kanalizace
Revokuje:
- své usnesení z l. zasedání zastupitelstva obce takto: zastupitelstvo obce Kunžak bere na
vědomí jmenování předsedů komisí v tomto složení:
komise stavební – Zdeněk Zámečník, komise školská a kulturní – Mgr. Eva Krafková, komise
sociální, zdravotní a bytová – Jaromír Holoubek, komise veřejného pořádku – Ing. Eduard
Kovář
- své usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce takto.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení komisí a to komise stavební, školské a kulturní,
sociální, zdravotní a bytové a komise veřejného pořádku
Bere na vědomí:
- informaci o postupu prací na výstavbě DPS
- informaci o postupu prací na výstavbě parkoviště v Nové ulici
- informaci o tom, že ZVHS Jindřichův Hradec přislíbila vyčištění potoka na Malém Podolí
- informaci Ing. Popely o situaci v prodeji obecního automobilu Škoda Felicia
- informaci ze SPOM – inventarizace majetku k 32.12.2002, rozpočet na rok 2003 a usnesení
pléna
- výroční zprávu Mikroregionu Podjavořicko za rok 2002, návrh činnosti na rok 2003
výsledky hospodaření za rok 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003
- informaci starosty o jeho účasti na 5. výročí JHMD Jindřichův Hradec
- informaci starosty o programu informativní schůzky starostů na Úřadu práce
- informaci o instalaci vysoušecího zařízení v domě čp. 229
- informaci o tom, že Obec obdržela grant na značení cyklotras

Ověřovatelé:
Holoubek Jaromír

Kudrna Josef

Jaroslav Čapek
starosta

Schůze skončila ve 21.oo hodin
Zapsala: Matoušková

