
4. zasedání Zastupitelstva obce  Kunžak

Na základě § 91 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tímto  s  v  o  l  á  v  á  m

4. z a s e d á n í  Zastupitelstva obce Kunžak, které se bude konat

ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 17.00 hodin
-------------------------------------------------------------------------

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunžak

Program: 
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu

2. Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 - odstraňování komunálních odpadů

4. Žádost o dotaci – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s.
5. Těžba dřeva I. čtvrtletí 2019
6. Prodej dřeva I. čtvrtletí 2019
7. Výběr zhotovitele „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro závlahu hřiště v Kunžaku“

8. Žádost o pronájem nebytových prostor č.p. 60 v Mostech

9. Žádost o pronájem části pozemku č.p. 271/1, 271/19 a 271/35 v k.ú. Kunžak

10. Ceny materiálu a služeb Obce Kunžak, sazebník úhrad za poskytování služeb

11. Provozní řád společenských místností SDH

12. Uplatnění předkupního práva u pozemků p.č.757/3 a 758/1 k.ú. Mosty

13. Žádost o koupi stavební parcely č. 275 v k.ú. Kunžak-Malé Podolí
14. Žádost o směnu části obecního pozemku p.č. 1282 za část pozemku 1160/2 v k.ú. 

Mosty, Terezín
15. Žádost o koupi parc.číslo 150/18 v k.ú. Kaproun dle geom.plánu
16. Žádost o koupi části parc.číslo 759/11 a části parc.č.1272/1 dle geom.plánu– Mosty 
17. Žádost o koupi parcely číslo 759/13 dle geom.plánu v k.ú. Mosty

18. Žádost o koupi nebo pronájem p.č. 111/1, p.č.476 a p.č.150/9 v k.ú. Kaproun
19. Žádost o odkoupení části parc.č.51/1 v k.ú. Mosty u čp. 21

20. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 2510 v k.ú. Valtínov-pod silnicí II/151, 
poz. p.č.661/2 v k.ú. Kunžak, části p.č.14/1,části p.č.18/1,části p.č.18/2,části p.č. 
18/3,části p.č.19/1,části p.č.20 v k.ú. Suchdol u Kunžaku, pod silnicí III/02316, 
části pozemku p.č.4776,části p.č.4778,p.č.4779/2, p.č.4779/3,části p.č.4780 v k.ú.
Kunžak a pozemku p.č.1269/4 v k.ú. Mosty pod silnicí III/1518

21. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č.2483 v k.ú.Valtínov s E.ON Distribuce a.s.

22. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.č.4833/8 v k.ú. Kunžak 

s Lesy ČR s.p.-z důvodu rekonstrukce místní komunikace a opravy Lánského 

rybníka p.č.1994/ v k.ú. Kunžak

23. Příspěvek  na používání mobilního telefonu

24. Žádost o spolufinancování protidrogových služeb na rok 2019

25. Stanovení termínů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2019

26. Rozpočtová opatření vlastní 

27. Diskuse

Ing. Vladimír Šamal
           starosta




