U s n e s e n í č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Kunžak 20. května 2004
Zastupitelstvo obce:
S o u h l a s í:
- s tím, že výstavba dětského hřiště na p.č. 2/1 a 16/2 v k.ú. Kunžak nebude v roce 2004
realizována
se smlouvou o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno na zpracování Územního plánu
obce
- se zveřejněním záměru obce prodat budovu čp. 95 ve Valtínově včetně přilehlých
pozemků jako jeden celek
- nemá námitek proti výstavbě rekreačního objektu bez oplocení na stavební p.č. 449
v k.ú. Kunžak – Struhy s tím, že konečné stanovisko vydá až po předložení
projektového návrhu stavby.
- s poskytnutím příspěvku z rozpočtu obce pro TJ Obal Rozkoš Kunžak ve výši 50 000,Kč pro letošní rok a dále s poukázáním částky 18 000,- Kč z výtěžku provozu VHP
Dále s poukázáním částky 17 193,-- Plech Teamu Kunžak
- s poskytnutím finančního příspěvku Středisku rané péče, České Budějovice ve výši
3000,-- Kč
- s poukázáním částky 100 000,- Kč jako mimořádný přípěvek na provoz ZŠ Kunžak
s tím, že o tuto částku bude snížen příspěvek na III. čtvrtletí
- s poskytnutím příspěvku 3000,- Kč ČSŽ Kunžak na dětský den
- s odprodejem p.č. 1265/6 v k.ú. Mosty Ing. Pavlu Pudilovi, Střížovice 82 za kupní
cenu 4,-- Kč/m2, vklad do KN hradí kupující
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 8/1 za chodníkem v k.ú. Kunžak, Nová ulice
na základě GP, který si obstarají žadatelé, zaměření proběhne za účasti zástupce Obce
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 1420/14 v k.ú. Valtínov na základě GP, který
si obstarají žadatelé. Zaměření proběhne za účasti zástupce Obce
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 274/1 trvalý travní porost v k.ú. Kunžak na
základě GP, který si obstarají žadatelé. Zaměření proběhne za účasti zástupce Obce
Schvaluje:
- cenu 100,- Kč za m2 pozemku při odkupu části p.č. 127 v k.ú. Kunžak od paní Blanky
Radové, Kunžak 297
- tuto dohodu o majetkoprávním vypořádání vztahu k MK č. 28c na pozemku p.č. 127 v k.ú.
Kunžak:
Paní Blanka Radová, bytem Kunžak, Havlíčkova 297, je vlastnicí mimo jiné parcely KN
číslo 127 ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 302 m2 v obci a k.ú.Kunžak., na které
je zřízena MK III.třídy číslo 28 c.
Paní Blanka Radová prodá Obci Kunžak část parcely KN číslo 127 v obci a k.ú.Kunžak, která
bude oddělena geometrickým plánem, a to ve vzdálenosti 7,10 m od pilíře vrat domu čp. 297
v Kunžaku.
Vyhotovení geometrického plánu objedná a uhradí Obec Kunžak.
Prodej části KN parcely 127 v obci a k.ú.Kunžak bude realizován v případě, že Obec Kunžak
splní tyto podmínky:
l. Cena za m2 pozemku bude Kč 100,--Kč /m2.
2. MK III.třídy číslo 28 c bude tedy zřízena pouze na části parcely číslo KN 127 vzniklé
oddělovacím geometrickým plánem a takto bude zařazena do pasportu místních
komunikací.
3. Rozšíření místní komunikace III.třídy číslo 28 c bude provedeno podle projektové
dokumentace zhotovené P-atelierem J.Hradec, zak. č. J-0504, a to s variantou ukončení

místní komunikace III.třídy číslo 28 c 7,10 m od pilíře domu čp. 297 v Kunžaku.
4. Obec Kunžak souhlasí s oplocením dle žádosti paní B.Radové ze dne 20.05.2004
čj. 576/04 s tím, že branka nebude uzamčena.
5. Kupní smlouva a návrh na vklad do KN budou podepsány po splnění výše uvedených
podmínek.
Úhrada kupní ceny bude provedena současně s podpisem kupní smlouvy a návrhu na vklad
do katastru nemovitostí.
Zároveň bude vydáno souhlasné rozhodnutí o povolení oplocení části parcely KN 127
v obci a k.ú.Kunžak dle žádosti paní B.Radové ze dne 20.05.2004 čj.576/04.
6. Odstoupí-li paní B.Radová od uzavření kupní smlouvy přesto, že Obec Kunžak splní
všechny výše uvedené podmínky, uhradí Obci Kunžak všechny náklady vzniklé Obci
Kunžak při plnění výše uvedených podmínek.
V případě, že paní Radová nedá do 31.5.2004 své souhlasné vyjádření k navržené dohodě,
bude ve věci místní komunikace III. třídy č. 28c v k.ú. Kunžak pokračováno dle již
vypracovaného projektu rozšíření uvedené komunikace.
vlastní rozpočtové opatření č. 7/2004 – dotace na úhradu výdajů spojených s volbami
do Evropského parlamentu
- cenu za vyprání jedné pračky prádla v DPS na 20,-- Kč s tím, že praní bude probíhat
pouze v době přítomnosti paní Malátové a za jejího dohledu
Nesouhlasí:
- s výstavbou rekreačního objektu na p.č. 1596/4 v k.ú. Kunžak – Struhy
Bere na vědomí:
- poděkování Centra zdravotně postižených za poskytnutý finanční příspěvek
- informaci Mgr. Krafkové o termínu vydání Kunžackého zpravodaje v červenci 2004
U k l á d á:
Obecnímu úřadu – znovu požádat o vyjádření Švýcarskou nadaci ve věci poskytnutí
náhrady za zvon na Zvůli.
-
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