U s n e s e n í č. 24
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 23.9.2004
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- vlastní rozpočtová opatření č. 19-21/2004, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Souhlasí:
- s uzavřením směnné smlouvy s p. Josefem Černým, Kunžak, Hradecká 159, kde jeho
nemovitosti st. 295 zast. plocha a nádvoří s budovou bez čp. zem. stavení o výměře 115 m2
(stodola) a p.č. 3048/2 trvalý travní porost o výměře 201 m2 budou směněny za obecní
nemovitost st. 20 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 213 m2 včetně terénních
úprav pro majetkoprávní vypořádání skladovacího prostoru u obecní stodoly v Bystřické ulici.
Podmínkou je, aby byly uzavřeny směnné smlouvy mezi Obcí Kunžak a Josefem Černým a
současně mezi manželi Hlavatými, směňujícími p.č. 3631/1 louka o výměře 3000 m2 a p.č.
3631/2 ostatní plocha o výměře 780 m2 s Josefem Černým za p.č. 20 zast. plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře 213 m2, vše v obci a k.ú. Kunžak, smluvní strany si kromě směny
nemovitostí nebudou nic dalšího plnit ani doplácet. Návrh obou směnných smluv musí být
podán na vklad do KN současně. Obec Kunžak uhradí polovinu poplatku za vklad směnné
smlouvy s p. Černým a polovinu daně z převodu z této směnné smlouvy.
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak po předložení oddělovacího
GP,který si na vlastní náklady zajistí budoucí kupující. Prodejní cenu stanovuje na 100,-Kč/m2 a k tomu hodnotu již vybudovaných přípojek. Vklad do KN si uhradí kupující.
- s přidělením bytu o jedné místnosti se společným sociálním zařízením v domě čp. 170
v Kunžaku, ulice Dačická Petru Poljakovi, Popelín.
- s přidělením volných bytů v DPS v Kunžak takto:
Byt č. 3 v 1. NP – Panchártková Miroslava, Chomutov
Byt č. 14 ve 3. NP – Švarcová Jana, Kunžak 267
- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 951/1 v k.ú. Mosty Zvůle, nájemné
stanovuje na 20,-- Kč za m2 a rok.
- s tím, aby MUDr. A. Spurná, V. Hansalanderová v P. Marko mohli užívat sportovní halu
každé úterý od 16.30 do 17,30 hodin pro volejbalový kroužek dětí ZŠ Kunžak.
- s tím, aby Obec požádala o stanovení místní úpravy provozu v Kunžaku, ulice Havlíčkova
spočívající v umístění dopravní značky „Zákaz stání“
s poskytnutím příspěvku ve výši 12 000,- Kč na zastřešení a opláštění balkonu budovy kina,
které provede pan Dvořák Miroslav
- s provedením výkupu pozemků k zajištění zadní příjezdové cesty ke hřbitovu a pověřuje
starostu zahájením jednání
- se zvýšením příspěvku pro ZŠ Kunžak do mzdových prostředků o částku 20 000,- Kč
- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 33/21 zahrada v k.ú. Valtínov po
předložení GP, kterým si kupující na vlastní náklady nechají oddělit část pozemku přes niž
vede stoka. Zaměření musí probíhat za účasti zástupce Obce Kunžak. Vklad o KN hradí
kupující, cena se stanovuje na 30,-- Kč/m2
-souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem pozemků pro účely umístění pouťových
atrakcí s těmito podmínkami:
- doba pronájmu maximálně 2 roky
- možnost předložení tří nabídek – pouze náměstí

- pouze Střížovická ulice
- oba prostory najednou
- nabídka musí obsahovat:
- nabídkovou výši nájemného za rok
- rozpis a rozmístění jednotlivých atrakcí v prostoru
- maximální cenu jednotlivých atrakcí
- živnostenský list
- reference
- osvědčení o technickém stavu zařízení
Nabídky předložit nejpozději do 20.10.2004 do 15.oo hodin na Obecní úřad Kunžak
Výběrové řízení provede zastupitelstvo na svém 25. zasedání dne 21.10.2004.
- s bezúplatným zřízením věcného břemene vedení trasy stávajícího vodovodu a práva
vstupu a vjezdu na p.č. 761 a p.č. 760/6 v k.ú.Mosty v rozsahu podle GP č.274-37/2004
Ing.J.Hošky,J.Hradec za účelem kontroly,údržby a oprav vodovodu a braní vody ze studny
ve prospěch vlastníka parcely stp.46 zast.pl. a nádvoří o výměře 175 m2 s domem čp. 38 v
k.ú.Mosty.
- se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 274/1 v k.ú. Kunžak po předložení oddělovacího
geometrického plánu, který si žadatelé zajistí na vlastní náklady,při zaměření bude přítomen
zástupce Obce Kunžak, zaměření bude navazovat na hranici vytvořenou v GP manželů
Jirkových,čp. 343..Kupní cena bude Kč 40/m2, vklad do KN si hradí kupující.
Nesouhlasí:
- s poskytnutím finančního příspěvku Klubu RADOST, asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR
Ukládá:
- starostovi obce požádat Polici ČR o prošetření, zda se vyvěšením tabule p. Danney,
Lána 290 nedopustil přestupku nebo trestného činu.
- stavební komisi – prověřit možnost prodeje části p.č. 1395/1 v k.ú. Kunžak Ing. Stanislavu
Svobodovi
- stavební komisi – prověřit možnost prodeje části p.č. 432/1 v k.ú. Suchdol manželům Ing.
Rostislavu a Ing. Kateřině Forejtovým
Pověřuje:
- starostu zjištěním právních možností dalšího postupu ve věci užívání části pozemků p.č.
33/1 a 33/19 v k.ú. Valtínov panem Stanislavem Novákem, Valtínov 46, který má obecní
pozemky oplocené a užívá je i přes to, že odmítl odkup pozemku a nepodepsal ani nájemní
smlouvu.

Bere na vědomí:
- informaci o poskytnutí finančního příspěvku Družstvem Vodospol na zpevnění příjezdové
komunikace ke kanalizačním šachtám v Kunžak na Malém Podolí
- informaci o průběhu pouti
- informaci o žádosti o poskytnutí dotace na kanalizaci Kunžak – Malé Podolí
- informaci o tom, že Obec má volnou jednu stavební parcelu č. 2981/125 v k.ú. Kunžak

Ověřovatelé:

Kudrna Josef

Zámečník Zdeněk

Čapek Jaroslav
starosta obce

