U s n e s e n í č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Kunžak 22. dubna 2004
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce Kunžak za rok 2003 bez výhrad
- s tím, aby zpracování Změny č. l ÚP SÚP Kunžak a urbanistické studie místních částí
bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno za nabídnutou cenu 540 000,- Kč bez
DPH.
- s potvrzením Prohlášení k závazku pro paní Lenku Rojkovou za docházku její dcery
do MŠ v Jindřichově Hradci nejdéle do 30.6.2004 tak, aby paní Rojková měla dost
času k přestěhování a změně TP
- s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování PD přístavby garáže k objektu hasičské
zbrojnice ve Valtínově s firmou P-atelier s.r.o., Jindřichův Hradec za nabídnutou
částku 25 564,-- Kč bez DPH.
- s převodem zůstatku nevyčerpaného provozního rozpočtu za rok 2003 v MŠ Kunžak
do fondu rezerv v částce 4056,-- Kč a do fondu odměn v částce 1014,-- Kč.
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na p.č. 2981/18 ost. plocha o výměře
587 m2 a p.č. 2981/43 ostatní plocha o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Kunžak jako
jednu parcelu na stavbu RD s tím, že budoucí kupující František Mrkva, Kunžak 170
do 18 měsíců od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní zahájí fyzickou výstavbu
RD na základě stavebního povolení. Budoucí kupující při podpisu kupní smlouvy
uhradí kromě kupní ceny 70,-- Kč za m2 i 2 kanalizačních přípojek, tj. za 30 000,- Kč
a dvou vodovodních přípojek, tj. za cenu za 6000,-- Kč, geometrický plán, vklad do
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.
- Se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1265/6 v k.ú. Mosty
Schvaluje:
-

-

jako nejvýhodnější nabídku na dodávku stavby Splašková kanalizace - Kunžak, Malé
Podolí a plynofikace STL plynovody – Malé Podolí nabídku firmy Staviservis s.r.o.,
Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu 3 669 889,-- Kč bez DPH
přidělení uvolněných bytů v DPS Kunžak takto:
Byt č. 4 - Čapková Věra, Kunžak 114
Byt č. 5 – Josef a Helena Burgrovi, Kunžak 355
Byt č. 12 – Matylda Leixnerová, Kunžak 12
s přidělením bytu po paní Šamalové v čp. 170 paní Ivaně Jelínkové, Kunžak 170
s přidělením bytu po paní Jelínkové v čp. 170 paní Michaele Zavadilové, Kunžak 404
znění nájemní smlouvy na byty v DPS Kunžak
vlastní rozpočtová opatření č. 2-6/2004, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu

Nesouhlasí:
- s prodejem pozemku p.č. 210/1 ostatní plocha a p.č. 210/6 pastvina v k.ú. Valtínov

Ukládá:
- stavební komisi – projednat možnost prodeje p.č. 8/1 v k.ú. Kunžak manželům Pikalovým a
Pazourovým
- stavební komisi – projednat možnost prodeje části p.č. 1420/14 v k.ú. Valtínov za
předpokladu zohlednění existujících sklepů na sousedním pozemku a pronájmu části pozemku
manželi Tomíškovými

Pověřuje:
- starostu obce podrobným prostudováním nabídek na dodávku stavby – Oprava tělocvičny
ZŠ Kunžak , případné nejasnosti konzultovat s oběma firmami. O výběru dodavatele bude
rozhodnuto na mimořádném zasedání dne 29.4.2004 v 19.oo hodin.
- starostu zjištěním podrobností Středisku rané péče a jejich předložením na příštím jednání
zastupitelstva.
- starostu zjištěním náročnosti případných terénních úprav na stezce pro pěší z Nové ulice do
Hluboké cesty a potřeby případného přeložení sítí s tím, že informace předloží starosta do
příštího jednání zastupitelstva
- pověřuje starostu jednáním s Lesy ČR s.p. Hradec Králové tak, aby cena pozemků p.č.
988/11 ost. plocha o výměře 407 m2, 990/13 trvalý travní porost o výměře 913 m2 a dílu „k“
o výměře 12 m2 slučovaného do p.č. 979/1 les, prodávaných Obcí Kunžak Lesům ČR s.p.
Hradec Králové činila minimálně 70 % tržní ceny.
Bere na vědomí:
- informaci o poskytnutí daru ZŠ Kunžak od pana Sicnera z Houstonu, Texas ve výši 200
dolarů
- informaci o průběhu soudního řízení ve věci žaloby paní Blanky Radové
O v ě ř o v a t e l é:
Kudrna Josef

Zámečník Zdeněk

Jaroslav Čapek
starosta

