U s n e s e n í č. 18
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 18.3.2004
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- výši zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Kunžak za rok 2003 ve výši 3 076,50 Kč a jeho
rozdělení po 50 % do rezervního fondu a 50 % do fondu odměn.
- vlastní rozpočtové opatření č. 1/04, které je nedílnou součástí tohoto zápisu
- zápisy do kroniky za rok 2003
Souhlasí:
- s přidělením bytů v DPS Kunžak takto:
Byt č. 4 – Vondráková Marie, Kunžak 86
Byt č. 8 – Šamalová Marie, Kunžak 170
Byt č. 9 – Humel Oldřich, Kunžak 106
Byt č. 10 – Matějka Valentin, Kunžak 39
Byt č. 11 – Cerman Karel, Mosty 60
Byt č. 12 – Novák Stanislav, Valtínov 46
Byt č. 13 – Ryšavá Marie, Kunžak 386
Byt č. 5 – Krafka Miloň s družkou, Chomutov
Byt č. 6 – manželé Kálalovi, Praha 2
Byt č. 2 – Šimerda Miloslav, Střížovice 78 – je sám, ale žádá o dvoupokojový
Byt č. 7 – Ronhüttlová Jaroslava, Karlovy Vary – je sama, ale žádá o dvoupokojový
S tím, že dva zbývající dvoupokojové byty zůstanou volné pro případné další zájemce
z Kunžaku. Rozhodovat o jejich přidělení se bude na jednání zastupitelstva v září 2004
- s tím, aby na místo uklízečky v DPS byla oslovena jako první v pořadí paní Zdeňka
Malátová, Kunžak 37
- s oslovením těchto firem do výběrového řízení na akci „Splašková kanalizace Kunžak –
Malé Podolí a STL plynovody Kunžak – Malé Podolí“:
- Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- Stavcent a.s., Jarošovská 753/II, 377 30 Jindřichův Hradec
- Vodovody a kanalizace JČ a.s, Boženy Němcové 12/II, 370 80 Č. Budějovice
- Vodohospodářské stavby Pelhřimov a.s., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
- PAS PLUS s.r.o., Valtínov 41, 378 53 Strmilov
- Staviservis spol. s r.o., Radouňka 71, 377 01 Jindřichův Hradec
- Kašparů – Koller s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice
- se zněním Výzvy k podání cenových nabídek na akci Splašková kanalizace Kunžak – Malé
Podolí a STL plynovody Kunžak – Malé Podolí
- se zněním žádosti o podání cenové nabídky do výběrového řízení na akci „Územní plán obce
Kunžak „ a s obesláním těchto firem se žádostí o podání cenové nabídky na zpracování ÚP
obce Kunžak :
- Urbanistické středisko Brno spol. s r.o, Příkop 8, 602 00 Brno
- P-atelier s.r.o. Jindřichův Hradec
- Architektonický atelier Štěpán,Žižkova 12, České Budějovice
- UA projekce, Boleslavova 30, České Budějovice,
- Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

- Ing. Arch. Martin Timr, Nerudova 36, České Budějovice
- výši zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Kunžak za rok 2003 ve výši 3 076,50 Kč a
jeho rozdělení po 50 % do rezervního fondu a 50 % do fondu odměn.
- s uzavřením smlouvy na roční servis výtahu v DPS s firmou Elsa spol. s r.o., Jihlava za
částku 7 030,-- Kč
- s poskytnutím finančního příspěvku Centru zdravotně postižených v Jindřichově Hradci ve
výši 2000,-- Kč
se zněním odpovědi paní Janě Švecové, Havlíčkův Brod na její podnět
- se zadáním zpracování PD na hasičárnu ve Valtínově firmě P-atelier s.r.o. Jindřichův Hradec
- s pronájmem pozemku p.č. 18 v k.ú. Kunžak na pouť v roce 2004 paní Lence Němečkové,
České Budějovice za nabídnutou cenu 18 000,-- Kč s tím, že obec rozhodne o počtu a
rozmístění atrakcí
- s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1395/1 o výměře cca 100 m2 s paní
Janou Klímovou, Kunžak 304 za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2 a rok
- se zveřejněním záměru prodeje p.č. 2981/18 o výměře 587 m2 a p.č. 2981/43 o výměře 590
m2 v Nerudově ulici v Kunžaku s tím, že s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě kupní. Budoucí kupující do 18 měsíců od podpisu smlouvy o budoucí
smlouvě kupní zahájí fyzickou výstavbu RD na základě stavebního povolení a při podpisu
kupní smlouvy uhradí kromě kupní ceny 70,-- Kč za m2 i jednorázové náklady, spojené
s výstavbou 2 kanalizačních přípojek za 15 000,- Kč za jednu a 2 vodovodních přípojek za
3000,-- Kč, za jednu, geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitostí.
- souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na p.č. st. 953 o výměře 30 m2 zastavěná plocha,
technická vybavenost v obci a k.ú. Kunžak za 70,-- Kč/m2 s Jihočeskou energetikou a.s.,
České Budějovice k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod stavbou. Kupující hradí
vklad do KN.
- s uzavřením dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní čj. 414/2003, týkající se převodu
p.č. 2981/46 ostatní plocha o výměře 579 m2 a p.č. 2981/47 ostatní plocha o výměře 570 m2
ostatní plocha v obci a k.ú. Kunžak tak, aby budoucí kupující byla i Renata Komárková,
bytem Jindřichův Hradec 664/III.
- s oběma navrženými variantami na rozšíření MK č. 28c v ulici Havlíčkova v Kunžaku

N e s o u h l a s í:
- s umístěním informačního sloupu, navrženého p. Danneyem a doporučuje zvolit podobný
systém jako v Jindřichově Hradci. Nadále potvrzuje svou nabídku na pronájem místa
k umístění informačního zařízení s tím, že Obec Kunžak ani v tomto případě nepřevezme
dílo do svého majetku, avšak dá souhlas s umístěním znaku obce na mapce, umístěné na
informační tabuli
B e r e n a v ě d o m í:
- Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Kunžak za rok 2003
- informaci MUDr. Procházky o konání závodů v triatlonu na území České Kanady
- informaci o přípravě žádosti o dotaci z programu PHARE na opravu místních komunikací
prostřednictvím mikroregionu Podjavořicko
- zprávu o činnosti SDH Kunžak za rok 2003
- odpověď Blanky Radové, Kunžak 297 na výzvu k uzavření kupní smlouvy na pozemek pod
místní komunikací 28c v ulici Havlíčkova v Kunžaku

Stanovuje:
- komisi pro otevírání obálek ve výběrovém řízení Splašková kanalizace Kunžak - Malé
Podolí a STL Plynovody Kunžak – Malé Podolí takto:
Čapek Jaroslav, Zámečník Zdeněk, Poljak Petr
- tyto zástupce do výběrové komise:
- Maryška Zdeněk, Čapek Jar., Zámečník Zd., Ing. Kovář E., Ing. Šamal Vl.,
Mgr. Krafková E., Ing. Popela P.
Pověřuje:
- starostu obce zahájením jednání o výkupu pozemků ochranného pásma vodních zdrojů ve
Valtínově
- starostu obce učiněním potřebných kroků k navrácení dřívějších farních lesů do majetku
obce
- místostarostu obce projednáním možnosti pálení čarodějnic s majiteli pozemků na místě, kde
se dříve čarodějnice pálily s tím, že obec dodá palivo

Ověřovatelé:

Kálal Robert

Brunnerová Alena

Jaroslav Čapek
starosta

