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OBEC KUKLÍK
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Věc : Usnesení z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 19.3.2017 ,

Č. 02/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Pavel Kalina, Kamil Mrkos,
Tomáš Burian, Ing. Bohdan Kalina
Omluveni: Roman Jun
Zastupitelstvo obce Kuklík :
Vzalo na vědomí:
1) zprávu o činnosti obecního úřadu a o podaných žádostech o dotaci (POV, Jednorázové akce,
akceschopnost JPO, dotace na VPP)
2) zprávu o přípravě projektu na přístavbu budovy obecního úřadu v Kuklíku
Schválilo :
1) Závěrečný účet obce, Zprávu o hospodaření obce za rok 2016
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kuklík za rok 2016 s výrokem s
výhradou, Informaci o přijetí opatření k nápravě
3) Účetní závěrku obce za rok 2016
4) uvolnění částky 10 000 Kč na akci Setkání seniorů 2017
5) na základě doporučení hodnotící komise ze dne 14.03. 2017 výsledek výběrového řízení na
zakázku „Kuklík– Dopravní automobil “ a doporučuje uzavřít kupní smlouvu s uchazečem
THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, jehož nabídková cena
909 678,00 Kč vč. DPH byla nejnižší z podaných nabídek.
6) záměr prodeje obecních pozemků p.č. 126/1 o výměře 232 m2, 126/3 o výměře 261 m2 a
p.č.128 o výměře 2725 m2 panu Ing. Josefu Prajsnerovi, k převodu dojde formou směnné
smlouvy
7) nákup pozemků od pana Ing. Josefa Prajsnera pod obecní komunikací kolem pily p.č. 562/20
o výměře 83 m2, p.č. 562/21 o výměře 14 m2, p.č. 562/22 o výměře 407 m2 a p.č. 878/17 o
výměře 150 m2 , k převodu dojde formou směnné smlouvy
8) pokácení dvou modřínů u budovy obecního úřadu
9) zaměstnání jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v období květen až září 2017
Uložilo :
1) starostovi – pokračovat v jednáních s projekční kanceláří Pelikán
2) místostarostovi – zajistit pokračování v administraci dotace na dopravní automobil
Toto usnesení bylo přijato sedmi hlasy ze sedmi přítomných.
V Kuklíku dne 18.3.2017
Ing. Ladislav Rak - zástupce starosty

Ing. Ladislav REGENT - starosta

