
29. zasedání  Zastupitelstva obce  Kunžak 

                

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

 

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

 

ve čtvrtek 30. března 2017 v 17.00 hodin 
------------------------------------------------------------------------- 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunžak 

Program:  

 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtová opatření vlastní 

3. Elektronické zabezpečení MŠ Kunžak 

4. Výměna střešní krytiny a zateplení stropů MŠ Kunžak  

5. Knihovna 

6. Žádost o pronájem nebytových prostor pohostinství v čp. 60 Mosty 

7. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1420/56, 1452/8, 1420/70 v k.ú. Valtínov 

8. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2981/71 v k.ú. Kunžak 

9. Nájem nebytových prostor čp. 445 

10. Žádost o umístění zahradního domku na obecní p.č. 71/1 v k.ú. Kunžak 

11. Žádost o odkoupení p.č. 1281/2 ost.pl.jiná plocha o výměře 70 m2 v k.ú.Mosty, 

část Terezín, dle GP č. 458-7841/2016  

12. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4891díl  „a“ o výměře 12 m
2
 včetně zdi 

na pozemku stojící dle GP č. 1138-7777/2016 

13. Žádost o odkoupení p.č. 2981/157 trav.porost o výměře 600 m2 v obci a k.ú. 

Kunžak podle GP č.1143-275/2016  

14. Žádost o odkoupení p.č  2981/158 trav.porost o výměře 600 m2 v obci a 

k.ú.Kunžak podle GP č.1143-275/2016 

15. Žádost o směnu obecního pozemku p.č.1420/48 za pozemek p.č. 2145 v obci a 

k.ú.Valtínov 

16. Žádost o odkoupení části p.č.4746/6 v obci a k.ú.Kunžak u domu čp. 51  

17. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č.1197/3, 1197/2 a 1197/1 v obci 

a k.ú.Kunžak ve prospěch Obce Kunžak 

18. Kupní smlouva na odkoupení části p.č. 89/6 v obci a k.ú.Kunžak do majetku 

Obce Kunžak na rozšíření ČOV 

19. Darovací smlouva na stavbu poz. kom., bývalé silnice III/02314 v k.ú. Kunžak 

20. Žádost o odkoupení p.č. 33/22, p.č. 33/23,  p.č. 1437 a části pozemků p.č.33/27, 

p.č.1420/69  v k.ú.Valtínov 

21. Výběr návrhu označení budovy OÚ Kunžak 

22. Nabídka společnosti South Drones, s.r.o. 

23. Různé 

a) ČEVAK a.s. 

24. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva 

               25. Závěr 

 

 

Ing. Vladimír Šamal 

            starosta 

 

 

 


