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OBEC KUKLÍK
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Věc : Usnesení z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 3.2.2017 ,

Č. 01/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Kamil Mrkos, Pavel Kalina,
Tomáš Burian, Roman Jun, Ing. Bohdan Kalina
Omluveni: -----Zastupitelstvo obce Kuklík :
Vzalo na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

zprávu o činnosti obecního úřadu
rozpočtové opatření č. 10/2016 schválené starostou a místostarostou obce dne 31.12.2016
rozpočtové opatření č.01/2017 schválené starostou a místostarostou obce dne 2.2.2017
Zprávu o hospodaření obce za rok 2016
Hlášení o produkci a nakládání s odpady v roce 2016
Schválilo :
Zprávu inventarizační komise o inventarizaci obecního majetku k 31..12.2016
zastavovací studii místní části Balkán vytvořenou akad.arch. Petrem Lechnerem v prosinci 2016
darovací smlouvu na 2 600 Kč pro obec Věcov
pořádání dětského karnevalu dne 18.2.2017 a setkání seniorů dne 11.3.2017
podání žádosti o dotaci ve spolupráci a prostřednictvím společnosti ENVIPARTNER na
vybudování míst pasivního odpočinku (tři kusů turistického sezení), žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova kraje Vysočina na opravu polních cest a žádosti o dotaci na akci Pohádková cesta
z programu kraje Vysočina Jednorázové akce
návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2017
složení hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejných zakázek na nákup
dopravního automobilu ve složení Ing. Ladislav Rak, Ing. Bohdan Kalina, Hana Veselá a na
stavební akci rozšíření budovy obecního úřadu v Kuklíku ve složení Ing. Ladislav Regent, Ing.
Ladislav Rak, Roman Jun, Ing. Bohdan Kalina

Uložilo :
1) starostovi – zajistit prováděcí projekt na akci Rozšíření budovy obecního úřadu
2) místostarostovi, veliteli jednotky – pokračovat v administrativních úkonech spojených s dotací na
pořízení dopravního automobilu
3) místostarostovi – zajistit žádosti o dotace na turistická sezení, dotace z POV a dotace na
Jednorázové akce
Toto usnesení bylo přijato osmi hlasy z osmi přítomných.
V Kuklíku dne 3.2..2017
Ing. Ladislav Rak - zástupce starosty

Ing. Ladislav REGENT - starosta

