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OBEC KUKLÍK
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Věc : Usnesení z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 4.3.2016 ,

Č. 02/2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) zprávu o činnosti obecního úřadu
2) nutnost obnovy polních cest pode Dvorem a nad Bořinou

Schválilo :
1) pravidla na vypůjčení obecního majetku – velkoobjemového kontejneru (100 Kč/den)
2) konání a pořádání tradiční akce Velikonoční merenda dne 26.3.2016
3) zadání vytvoření studie na rozšíření budovy OÚ projekční kanceláři Pelikán
4) podání žádosti o dotaci na rozšíření požární zbrojnice a pořízení dopravního automobilu
5) podání žádosti o dotaci na pořádání společenskokulturní akce od kraje Vysočina (na pořádání
80. výročí založení SDH Kuklík)
6) podání žádosti o dotaci na pořádání akce pro děti od kraje Vysočina (na pořádání Pohádkové
cesty)
7) podání žádosti o dotaci na zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky obce od kraje Vysočina
ve výši 15 000 Kč
8) podání žádosti o poskytnutí daru na automatický externí defibrilátor od firmy ŘLP
9) obnovu úseků obecních polních cest nad Bořinou a pode Dvorem, zadání výběrového řízení
na dodavatelské práce
10) odkup za cenu 20 Kč/m2 nebo darování zaměřených pozemků pod komunikacemi směrem na
Balkán a k penzionu Kukla od majitelů dotčených pozemků dle geometrických plánů č. 21362/2015, 211-59/2015 a 207-27/2015
1)
2)
3)
4)
5)

Uložilo :
starostovi – zajistit podpisy smluv s firmou COLAS a opravy komunikací
starostovi – zajistit nabídky na obnovy polních cest pode Dvorem a nad Bořinou
starostovi – dohlédnout na pořádání akce Setkání seniorů
starostovi – pokračovat v jednáních s projekční kanceláří Pelikán ohledně projektu rozšíření
budovy obecního úřadu a projektu na opravu mostu u Junových.
místostarostovi – zajistit podání žádosti o dotaci na pořádání akce 80. výročí založení SDH
Kuklík a akce pro děti Pohádková cesta, dále žádosti o dotaci na zvýšení akceschopnosti
zásahové jednotky

6) místostarostovi – připravit žádost o dotaci na rozšíření budovy OÚ a pořízení DA

Toto usnesení bylo přijato osmi hlasy z osmi přítomných.
V Kuklíku dne 4.3.2016
Ing. Ladislav Rak - zástupce starosty

Ing. Ladislav REGENT - starosta

