U s n e s e n í č. 23
ze schůze zastupitelstva dne 19.8.2004
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s poskytnutím odměny pro členy SDH Kunžak za výkon pořádkové služby v době
pouti 2004 ve výši 1000,- Kč pro každého ze 4 sloužících
- s poskytnutím odměny ve výši 500,-- Kč pí. Vilímkové za úklid veřejných WC po
dobu pouti
- s tímto pořadím, ve kterém bude nabídnut byt č. 12 v DPS v Kunžaku žadatelům:
- Vondráková Marie , Kunžak 86, Pánová Růžena, Kunějov 21, Illeová Libuše,
Střížovice 4
- s tím, že paní Illeové Libuši bude nabídnut volný byt – jedna místnost v domě čp. 170
v Kunžaku v případě, že pro ni v současné době nebude volný byt v DPS
- s podáním žádosti o grant na PD k doprovodné infrastruktuře pro novou bytovou
výstavbu v lokalitě Malé Podolí
- s prodloužením kanalizačního sběrače A v délce 110 m na odkanalizování budoucí
zástavby RD na Malém Podolí za cenu 204 498,-- Kč včetně DPH
- s odkupem domu čp. 200 ve Střížovice ulici za dohodnutou kupní cenu 151 800,-- Kč.
- se snížením prodejní ceny pohlednic na 3,50 Kč za kus
- s uspořádáním koncertu Studenské kapely v sobotu 28.8. a stanovuje odměnu
2000,-- Kč za toto vystoupení
- s přidělením 100 kusů publikací Krajinou čertových kamenů starostovi na
reprezentační účely
- se záměrem Petra a Miloslava Havelkových na umístění víceúčelového zařízení,
sestávajícího z budovy penzionu, přilehlého parkoviště s příjezdovou cestou a
dětského koutku na p.č. 4455, 4457,4460, 4437/1 a 4412/1 v k.ú. Kunžak u rybníka
Komorník
- s pronájmem pozemku p.č. 4410/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 439 m2 v k.ú.
Kunžak u rybníka Komorník Petru a Miloslavu Havelkovým, Ubytovací služby,
Jindřichův Hradec, Vajgar 682/III na dobu l roku za nabídnuté nájemné ve výši
3000,-- Kč.
- s pronájmem p.č. 270 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Kunžak Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Kunžak za roční nájemné 1,-- Kč
- s prodejem pozemku, ozn. v GP č. 675-132/2003 jako 55/5 travní porost o výměře
62 m2 v obci a k.ú. Kunžak Vladimíru Zátopkovi, Kunžak, Nová 402
k majetkoprávnímu dořešení zahrady u domu čp. 402. Cena 40,-- Kč za m2, vklad do
KN hradí kupující
- se zveřejněním záměru směny mezi : Josef Černý jako vlastník nemovitostí
v Bystřické ulici p.č. 3048/2 a p.č. stp.295 s objektem stodoly by tyto nemovitosti
směnil s obcí Kunžak za p.č. st. 20 ve Střížovické ulici vedle rekreačního domu
čp. 220. Pan Černý by následně pozemek st. 20 zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o
výměře 213 m2 směnil s manželi Hlavatými, vlastníky domu čp. 220 za p.č. 3631/1
louka o výměře 3000 m2 a 3631/2 ostatní plocha o výměře 780 m2 v k.ú. Kunžak.
s podmínkou, že směnné smlouvy by byly uzavřeny najednou a současně by byl
podán návrh na vklad do KN. Směna by musela proběhnout bez dalších doplatků,
Obec uhradí polovinu poplatku za vklad směnné smlouvy s p. Černým
- s obsahem odpovědi starosty obce na stížnost G. Krejcarové na odvoz
velkoobjemového odpadu.

S c h v a l u j e:
- vlastní rozpočtová opatření č. 15-18, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
Nesouhlasí:
- se zveřejněním záměru pronájmu části p.č. 951/1 v k.ú. Mosty – na Zvůli. Již jednou byl
schválen prodej manželům Štvrteckým a zastupitelstvo na svém rozhodnutí trvá. V případě,
že manželé Štvrtečtí nepředloží oddělovací GP k přípravě kupní smlouvy nejpozději do
20.9.2004, bude na zasedání zastupitelstva obce v září rozhodnuto o dalším postupu.
Ukládá:
- starostovi prověřit technické možnosti a cenu případného vybudování sběrného kanálu na
dešťovou vodu mezi ulicí Střížovická a Hluboká cesta
- stavební komisi – prověřit možnost prodeje p.č. 33/21 zahrada o výměře 534 m2 v k.ú.
Valtínov za domem čp. 98
Bere na vědomí:
-informaci o zajištění pouti 2004
- poděkování Střediska rané péče za poskytnutý finanční příspěvek
- návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní , předložený dne 7.7.2004 Blankou Radovou na
majetkoprávní vypořádání p.č. 127 v k.ú. Kunžak, na níž je zřízena MK III. třídy 28c.
Vzhledem k tomu, že návrh nerespektuje podmínky návrhu dohody, schválené na 21. zasedání
zastupitelstva obce Kunžak, nebude tento návrh v souladu s usnesením z 22. zasedání
zastupitelstva obce Kunžak projednávat
- informaci o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně ZŠ Kunžak pro cizí na 37,- Kč za l oběd
- informaci o projednání možnosti umístění mateřského centra v jednom z pavilonů MŠ
Kunžak s ředitelkou MŠ
- informaci o podpisu kupní smlouvy na prodej bývalé školy ve Valtínově firmě PAS PLUS
s.r.o., Valtínov 41
- informaci o průběhu jednání v souvislosti s výstavbou domovní ČOV – Zdeněk Tůma,
Kunžak, Lána 280
- informaci o zahájení prací na úpravě podjezdu v Lomech v září 2004 a o plánovaných
objízdných trasách
- informaci o průběhu prací na opravě tělocvičny ZŠ Kunžak
- informaci o neposkytnutí fotokopie zápisu z jednání zastupitelstva panu Lubomíru
Kloiberovi
- informaci o nových žádostech o stavební parcely v obci
Ověřovatelé:

Kálal Robert

Holoubek Jaromír

Čapek Jaroslav
starosta obce

