
12. zasedání Zastupitelstva obce  Kunžak

Na základě § 91 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tímto  s  v  o  l  á  v  á  m
12. z a s e d á n í  Zastupitelstva obce Kunžak, které se bude konat

ve čtvrtek 22. srpna 2019 v 17.00 hodin
-------------------------------------------------------------------------

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunžak
Program: 

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

2. Zpětná koupě p.č. 275 v obci a k.ú.Kunžak do majetku Obce Kunžak
3. Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu k parcelám číslo 274/13, 275, 

274/15, 274/14 v k.ú. Kunžak

4. MŠ – Operační program 

5. Prodej dřeva IV. čtvrtletí 2019
6. Nákup CAS pro JSDHO Kunžak
7. Obnova Kešnerova rybníka na p.č. 236/1 v k.ú. Kunžak
8. Napojení vrtu HV – 3 na stávající rozvod pitné vody v Kunžaku

9. Vrt VA-1 Valtínov
10. Sběrný dvůr Kunžak
11. Opravy komunikací

12. Nákup mulčovacího ramene za traktor

13. Nájem nebytové prostory v čp.182

14. Rybník Nový v k.ú. Mosty- výpověď nájemní smlouvy

15. Žádost o pronájem obecního pozemku č. 2981/86 v k.ú. Kunžak

16. Žádost o pronájem obecního pozemku p.č. 33/17 v k.ú. Valtínov

17. Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 21/8 v k.ú. Mosty

18. Žádost o koupi části p.č. 1260/1 v k.ú.Mosty u čp.36
19. Žádost o směnu části p.č. 802/6 za část p.č. 756/1 v k.ú. Mosty u čp. 53
20. Žádost o odkoupení části p.č.4754/2 v k.ú. Kunžak
21. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č.4008 v k.ú.Kunžak 
22. Návrh dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  na 

p.č.3033/2 a 4795 v k.ú.Kunžak 
23. Návrh dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 

4823 v k.ú.Kunžak  
24. Směna pozemku p.č. 242/2 za p.č. 241/3 v k.ú.Kunžak
25. Prodej pozemku p.č. 51/18 u čp. 21 v Mostech
26. Žádost o odkoupení nebo pronájem p.č.651/1 v k.ú.Mosty, část Zvůle
27. Prodej pozemku číslo st. 334 s domem čp. 267 Kunžak
28. Zajištění pouti 2019

29. Rozpočtová opatření vlastní 

30. Diskuse

            Ing. Vladimír Šamal
                        starosta




