
31. zasedání  Zastupitelstva obce  Kunžak

               

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

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

ve čtvrtek 25. května 2017 v 17.00 hodin
-------------------------------------------------------------------------

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunžak

Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2. Rozpočtová opatření vlastní

3. Nebytové prostory pohostinství čp. 60 Mosty

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

5. Omezení provozu MŠ Kunžak o prázdninách

6. Projekt „Podpora  biodiverzity NPP Kaproun – odbahnění rybníka Horní pod 

hájenkou“

7. Pracovníci údržby

8. Posílení vodních zdrojů, Kunžak

9. Výběr dodavatele na akci “Zateplení obvodového pláště a výměna otvorových 

výplní objektu obecního úřadu“

10. Výběr komise na akci „Oprava střešního pláště hasičské zbrojnice ve Valtínově“

11. Žádost o dotaci – Linka bezpečí, z.s.

12. Žádosti o dotace – Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s.

13. Žádosti o dotace – SDH Kunžak

14. Žádosti o dotace – SDH Mosty

15. Žádost o dotaci – Český svaz žen, z.s.

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

17. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2981/28 v k.ú. Kunžak

18. Žádost o směnu obecního pozemku p.č.1420/48 za pozemek p.č. 2145 v obci a 
k.ú.Valtínov

19. Žádost o odkoupení části pozemku p.č 4749, v GP označené jako p.č. 4749/2 o 

výměře 29 m2 v obci a k.ú. Kunžak

20. Prodej promítacího zařízení Panasonic,inv.č. RE410 model PT-L720E

21. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZP-014330042904/001 na p.č. 241/1, 
4828/2 a 4837/1 v obci a k.ú.Kunžak. na akci“Příp.STL Kunžak, Čechova 
čp.65“ ve prospěch E-ON Distribuce a.s.

22. Žádost o směnu pozemků fyz.osoby p.č. 2510/2, 2509,2454, 2455, 2456 a 2457
v k.ú.Kunžak za obecní pozemky p.č. 1334/3, 1349, 2481, 2482, 2490, 2520,
2521, 2526/2, 2526/4, 2530, 2531 a 2532 v k.ú.Valtínov

23. Žádost o odkoupení části p.č. 759/1 v k.ú. Mosty u domu čp. 38

24. Žádost o odkoupení p.č. 3796 vodní plocha zamokřená plocha v obci a 

k.ú.Kunžak

25. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva

              26. Závěr

Ing. Vladimír Šamal
            starosta




