20

OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 19.3.2017, 1800 h
Č. 02/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Jiří Kocanda, Tomáš Burian,
Kamil Mrkos, Ing. Bohdan Kalina

Omluveni : Roman Jun
Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Audit hospodaření za rok 2016
4) Dotace
5) Různé
6) Usnesení a závěr jednání
K bodu 1. : Schůzi zahájil a řídil starosta obce Ing. Regent. Seznámil zastupitele s programem,
zastupitelstvo jej bez připomínek jednomyslně schválilo. Dále navrhl ověřovatele zápisu Jiřího
Kocandu a Bohdana Kalinu, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 01/2017:
- zajistit prováděcí projekt na akci Rozšíření budovy obecního úřadu – splněno, viz. dále
- pokračovat v administrativních úkonech spojených s dotací na pořízení dopravního automobilu –
splněno, viz.dále
- zajistit žádosti o dotace na turistická sezení, dotace z POV a dotace na Jednorázové akce – viz. dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že úspěšně proběhl dětský karneval a setkání seniorů.
- Byla podána všechna potřebná daňová přiznání u příslušného finančního úřadu.
- Došlo k zaměření obecní komunikace od hlavní cesty, kolem úřadu až na rozcestí nad bytovkou.
- Pozemek u bytovky, který obec kupovala od manželů Horychových je již ve vlastnictví obce.
K bodu 3.: Audit hospodaření za rok 2016
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že dne 3. března proběhla kontrola hospodaření obce v
roce 2016. Předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kuklík za rok
2016, obci byla nalezena jedna chyba v ocenění prodávaných pozemků, okamžitě bylo učiněno
opatření k nápravě. Zastupitelé po prostudování tuto Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kuklík za rok 2016 s výrokem s výhradou jednohlasně schválili. Dále také jednohlasně
schválili předloženou Informaci o přijetí opatření k nápravě, Závěrečný účet obce za rok 2016,
Účetní závěrku obce za rok 2016 a Zprávu o hospodaření obce za rok 2016.

Obecní úřad v Kuklíku

IČO : 00599514

Tel: 602 260 927

Kuklík 25

Bankovní spojení – K.B. Žďár nad Sáz.

www.obeckuklik.cz

592 03 Sněžné

číslo účtu – 30228751 / 0100

e-mail : obec. kuklík@quick.cz

K bodu 4.: Dotace
- Dotace na DA:
Starosta obce zastupitele informoval o tom, že dne 14.3.2017 zasedala hodnotící komise na
výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu. Celkem jsme obdrželi od tří oslovených firem
dvě nabídky, třetí uchazeč se z důvodu naplněné kapacity telefonicky omluvil. Byly předloženy
následující nabídky: firma AUTO IN nabídla cenu 927 828 Kč, firma THT Polička cenu 909 678 Kč.
Hodnotící komise tedy vybrala firmu THT Polička. Zastupitelé na základě doporučení hodnotící
komise ze dne 14.03. 2017 jednohlasně schválili výsledek výběrového řízení na zakázku „Kuklík–
Dopravní automobil “ a doporučili 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. Místostarosta obce byl pověřen k dalším administrativním úkonům
spojeným s touto dotací.
- Ostatní dotace:
Dále byly podány následující žádosti o dotace: Žádost o dotaci na vytvoření míst pasivního
odpočinku – tří turistických sezení od ministerstva zemědělství, žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova kraje Vysočina na opravu obecní komunikace nad Bořinou, žádost o dotaci na Pohádkovou
cestu, žádost o dotaci pro zásahovou jednotku SDH Kuklík na zvýšení akceschopnosti, připravuje se
žádost o dotaci na veřejně prospěšné práce od úřadu práce. Zastupitelé jednohlasně schválili
zaměstnání jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce na období květen až září 2017.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- zastupitelé jednohlasně schválili uvolnění částky 10 000 Kč na akci Setkání seniorů.
- zastupitelé v hlasování 5 pro, 1 proti a 1 se zdržel schválilo pokácení dvou modřínů před budovou
obecního úřadu.
- zastupitelé jednohlasně schválili 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.
- zastupitelé jednohlasně schválili 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.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.40 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Bohdan Kalina
Jiří Kocanda

…...........................
...............................

