
2. zasedání Zastupitelstva obce  Kunžak

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

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

ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 17.00 hodin
-------------------------------------------------------------------------

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunžak

Před schválením programu složí členové Zastupitelstva obce Kunžak slib

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

2. a) volba předsedy kontrolního výboru

b) volba členů kontrolního výboru

3. Rozpočtová opatření vlastní

4. Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019

5. Rada ZŠ SNW Kunžak
6. Silnice II/164 Kunžak 

7. Výběr zhotovitele „Vrt na pozemku p.č. 173/27 pro závlahu hřiště v Kunžaku“

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

9. Žádost o směnu části obecního pozemku p.č. 1282 za část pozemku 1160/2 

v k.ú.Mosty, Terezín

10. Žádost o koupi parc. číslo 150/18 v k.ú.Kaproun u čp. 5 dle geom. plánu

11. Žádost o koupi části parc. číslo 759/11 a části par.č. 1272/1 dle geom. plánu v    
k.ú. Mosty

12. Žádost o koupi parcely číslo 759/13 dle geom. plánu v k.ú. Mosty 
13. Žádost o koupi nebo pronájem p.č.111/1, p.č.476 a p.č. 150/9 v k.ú. Kaproun
14. Žádost o odkoupení části parc. č. 51/1 v k.ú. Mosty u čp. 21

15. Žádost o bezúplatný převod pozemku 2510 v k.ú. Valtínov – pod silnicí II/151, 

částí poz. 661/2 k.ú. Kunžak, KN 14/1, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 20 v k.ú. Suchdol u 

Kunžaku, pod silnicí III/02316, částí pozemků 4776, 4778, 4779/2, 4779/3, 4780 

v k.ú. Kunžak a pozemku 1269/4 v k.ú. Mosty pod silnicí III/1518

16. Pověření člena zastupitelstva obce k přijímání prohlášení snoubenců a nošení 

závěsného znaku

17. Stanovení zvýšení odměny  pověřeného člena zastupitelstva obce za oddávání
18. Stanovení peněžního plnění za funkce předsedy komise, člena komise nebo člena 

výboru nečlenům zastupitelstva obce

19. Diskuse

Ing. Vladimír Šamal
           starosta




