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OBEC KUKLÍK
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Věc : Usnesení z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 16.12.2016 ,

Č. 07/2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Kamil Mrkos, Pavel Kalina,
Tomáš Burian
Omluveni: Roman Jun, Ing. Bohdan Kalina
Zastupitelstvo obce Kuklík :
Vzalo na vědomí:
1) zprávu o činnosti obecního úřadu
2) rozpočtové opatření č. 08/2016 schválené starostou a místostarostou obce dne 19.11.2016 a č.
09/2016 schválené dne 14.12.2016
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Nové Město na Moravě o projednávání
přestupků
4) zprávu o vývoji tvorby projektu rozšíření požární zbrojnice
Schválilo :
1) návrh Obecně závazné vyhlášky č.01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kuklík
2) návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2016 o nočním klidu
3) pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku SDH Kuklík v hodnotě 950 000 Kč,
způsob financování: 450 000 Kč dotace od Ministerstva vnitra, 300 000 Kč dotace od Kraje
Vysočina, 200 000 Kč vlastní zdroje - uvolnění částky 200 000 Kč z rozpočtu obce
4) technickou specifikaci pořizovaného dopravního automobilu pro jednotku SDH Kuklík
5) záměr odkupu části pozemku p.č. 550/2 vlastníka Jarmila Juna z důvodu rozšíření hasičské
zbrojnice, dle geometrického plánu se jedná o pozemek 550/4 o výměře 24 m2.
6) nákup samonakládacího sypače na obecní komunikace v hodnotě 100 000 Kč
7) vyřazení nepotřebného drobného majetku z evidence dle přiloženého seznamu
8) rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu na rok 2017
9) novou výši odměn členům zastupitelstva, předsedů výborů a zaměstnanců obce – viz. příloha
Uložilo :
1) starostovi – dohlédnout na průběh inventur obecního majetku
2) místostarostovi, veliteli jednotky – pokračovat v administrativních úkonech spojených s dotací na
pořízení dopravního automobilu
3) starostovi – zajistit nabídku od banky na poskytnutí úvěru na rozšíření požární zbrojnice
4) místostarostovi – zajistit nákup sypače na obecní komunikace
Toto usnesení bylo přijato šesti hlasy ze šesti přítomných.
V Kuklíku dne 16.12..2016
Ing. Ladislav Rak - zástupce starosty

Ing. Ladislav REGENT - starosta

