U s n e s e n í č. 27
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 16.12.2004
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s tím, aby PD na přístavbu hasičské zbrojnice v Kunžaku byla zpracována podle
předloženého návrhu č. 2
- s tím, aby v příštím roce byly provedena oprava vodovodního řádu na Malém Podolí
zároveň s pokládkou kanalizace a STL plynovodu, tj. s menšími náklady
- s podáním žádosti na Mze o změnu „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování
akce Splašková kanalizace Kunžak – Malé Podolí.
- souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na zhotovení zábrany u víceúčelového hřiště
v Kunžaku
- s vypsáním výběrového řízení na obsazení uvolněného místa stavebního technika obce s tím,
že přihlášky je nutné podat do 19.1.2005 do 15.oo hodin. Předložené přihlášky posoudí
19.1.2005 v 16.oo hodin výběrová komise v tomto složení: J. Čapek, Ing. Šamal, Ing. Kovář,
Mgr. Krafková, Zd. Zámečník
- s přidělením bytu v čp. 445 manželům Seitlovým, Kunžak 284 s tím, že nájemné zůstane
zachováno ve stávající výši, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2005.
Pokud nebudou s nájemníky žádné problémy, bude jim smlouva vždy po stanoveném období
prodlužována. Před předáním bytu bude zjištěno, zda je možné přemístit elektroměr do bytu
tak, aby nájemníci nemuseli vstupovat do prostorů MŠ
- s tím, aby paní Marešové bylo sděleno, že na plakátech, oznamujících vánoční koncert, byli
jmenovitě uvedeni pouze vystupující sólisté, nikoliv členové orchestru, kterých bylo kromě
pana Štrupla ještě dalších 19.
- se zveřejněním záměru pronájmu pozemků p.č. 764/1,769,772 díl 1v obci Kunžak, k.ú.
Mosty
Schvaluje:
- Vyhlášku č. 3/2004 o stanovení části společného školského obvodu spádové školy Základní
škola Kunžak s účinností od 1.1.2005
- Smlouvu č. 3/2004 o sdružení finančních prostředků na pracovníka Mirkroregonu
Podjavořicko
- rozpočtová opatření vlastní č. 36-38, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu

Nesouhlasí:
- s prodejem pozemků p.č. 764/1, 769 a 772 díl 1 v obci Kunžak, k.ú. Mosty.
Bere na vědomí:
- zprávu finančního a kontrolního výboru o provedení kontroly hospodaření obce Kunžak a
příspěvkových organizací obce, tj. ZŠ a MŠ Kunžak
- informaci o výsledku průběžného auditu na hospodaření obce
- informaci o jednání členské schůze Družstva Vodospol
- zprávu komise pro ochranu veřejného pořádku o projednání stížnosti paní Vávrové na psy
paní Fišerové a věří, že paní Fišerová splní slíbená opatření tak, aby již nebylo potřeba dalších
jednání.
- informaci o tom, že umístění varovných nápisů na Lánech bylo kvalifikováno jako přestupek
a předáno k projednání Městskému úřadu Jindřichův Hradec

- obsah dopisu p. Meixnera ve věci umístění varovných nápisů na Lánech
- informaci starosty obce o tom, že rozhodl o výplatách odměn pracovníkům úřadu a
pracovníkům údržby obce
- obsah dopisů paní Radové a odpověď Obecního úřadu ve věci místní komunikace na p.č.
127 v k.ú. Kunžak
Pověřuje:
- Obecní úřad dopracováním rozpočtu obce na rok 2005 ke schválení na lednovém zasedání
zastupitelstva obce
- starostu obce, aby případná další rozpočtová opatření v závěru roku 2004schválil a předložil
je k projednání na lednovém zasedání zastupitelstva
Stanovuje:
- termíny jednání zastupitelstva v 1. pololetí 2005 takto:
20.1.,24.2.,24.3.,21.4.,26.5. a 23.6.2005
Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Šamal

Robert Kálal

Jaroslav Čapek
starosta

