USNESENÍ
ze 11.zasedání Zastupitelstva obce čluneko konaného dne 7, 7,202t
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu,

člunek čp.2l

Zastupitelstvo obce:

SCHVALUJE:

r Zapisovate]em 17. zasedání Zo člunek bude pan Ing. Miloš šťava,
r ověřovateli zápisu ze 17. zasedáníZo člunek budou p, p, Sobotka a p, L, Vopravil,
o Zo člr_rrrek souhlasí s navrženými zrrrěrrarrri prog,amu.
. Na základě předloženýclr cerrových nabídek Zo Člunek v_vbírá jako zhotovitele

auditorskort firmu Dabricorr
zakázk,r,na provedení forenzního auditu obce člurrek

S.T,0.

Zo člunek sor_rhlasí se ňízenim slrržby mobilní rozhlas

pro

obec Člunek

ajejí části.

zo člunek sorrhlasí se

zánrěrenl prodeje části pozemku pč. 850.

pč. 63ll,

k. ú. Člunek.

vzájemrrýrrr darovánírn pozemkťl s Jihočeským krajenr,
obci čiurrek pč.89314.7]3 n2; pč. 890/7, 702 m2. pč,367817,

ZO člunek souhlasí se
Jihočeský kraj převede

l1l2
m2;

m7;

pč.3794,1]49 ,,.2. obec člunek přel,ede Jihočeskému kraii pč. 403/9,

133

pč. 23l53.933 m2;pč. 23185. ] 9 m2,

Zo člurrek souh]así spronájmem
Krrnžaku. náiernce

obecnílro rybníka pč. 503. ?302m), k, ťr, Lomy u
pověřuje starostu obce podpiserr. náiemní smlourry

(i

Kč/nl2 ročně).

S

odloženímžáclosti rra odkoupení pozemku pč. I44]l4,

o

iryměře 53 m2; část

jedrrání ZO,
pozemku pč. I479l20. k. ú. Kunějov na další
S od]oženímžádosti

o odkouperrí části pozemku pč. 502/10, k, ú, Kunějov na další

jednání ZO,

Zo člunek souhiasí s udělením dotace
5 000

zo

Svazu tělesně postiŽených v KunŽakrr l'e

Kč.

Člunek souhlasí se

stavebními

čp, 21, k. ú. Lomy u Kunžaku, žadatelé

úpravami a

se

sjezdenr

u

ťŠi

nemovitosti

a

S

odložerrímžádosti

o

odkoupení

a

zaměření obecního pozemku

u čp. 91

k. ú. Člunek.

S odložením žádosti o odkoupení části pozemku

pč. 147912, k. ú. Kurrějov,

požadovaná ýrněra cca 135 n2.

ZO Čiunek souhlasí s pronájmem obecního rybníka ,.Komota", pč. 37613,

37 5l2 k. ú.

Lomy u Kunžaku, nájenrce Rybářství Kardašova Řečice. pověřuje starostrt

obce

podpi senr náj emní snrlour,y.

ZO Člrrnek souh]así s bezúplatným pronájmem cca 2.1 nrr obecního pozemku

pe .

,l," jlttt
N,

k. ú. Člunek za účelernunrístění Z-BOXu firrrrě Zásilkovna s. r. o.

NESCHVALUJE:

o ZO
o

Člunek nesouhlasí se zánlěrem prodeje pozemku pč. 50/1, k.ú. Lomy u
Kunžaku. o ýměře 788 m2,
ZO Čllunek nesouhlasí se záměrenr prodeje části pozenrku pč. 57l8. k. ú. Lonr,v u
Kunžaku.

o ZO

Člunek nesouhlasí sproná.imem obecního rybrríka pč.22^ 1812 m2, k.

ú.

Člunek.

.

ZO Člunek nesouhlasí s pronájmen obecnílro pozemkr,r pč. 4811" 48lZ.23l44.k.

ú,

Člunek.

o zo Člunek nesouhlasí s

komplexním pronájmem všech vodních ploch,

které spadají do vlastnictví obce Člunek žadateli

BERE Na vĚoonlÍ:

o
.
.
o
o

':*|,

Rozpočtovéopatřeni 612I^ 7l21. ""
Žádost o koupi části pozemku pč. 3673, k. ú. Čiunek. o r,ýměře 189 rn2.
Žádost o r,yasfaltování obecní cesty p. č. 852, k. ú. Člunek.
Plánovanou rekonstrukci obecního bytu čp.92 v Kunějcvě.
plánovanou obnovu a výstavbu clrodrríkůa bezpečnostníiro ostrůvku na hl, silnici pč.
890/3 v obci Člunek.

Si1

ít
Ť

§

Ing.

*
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