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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 2.3.2018, 1800 h
Č. 02/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Jiří Kocanda, Tomáš Burian,
Roman Jun

Omluveni : Kamil Mrkos, Ing. Bohdan Kalina
Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Zastavovací studie
4) Různé
5) 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 Tomáše Buriana, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 01/2018:
- pokračovat v dozoru nad stavební akcí přístavby budovy OÚ – průběžně trvá
- zajistit podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina – splněno, viz.dále
- zajistit podání žádosti o dotaci na VPP od ÚP – splněno, viz.dále
- zajistit opravu místní komunikace v Chobotě, podpis smlouvy s firmou COLAS – splněno, cesta se
bude opravovat v průběhu měsíce dubna a května.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Kraje
Vysočina na opravu komunikace v Chobotě. Dále bude podána žádost o dotaci na zvýšení
akceschopnosti zásahové jednotky, výše dotace je 15 000 Kč a dále o dotaci na Pohádkovou cestu.
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.1/2018 schválené starostou dne 23.2. 2018,
zastupitelé jej prostudovali a vzali na vědomí.
- V těchto dnech se vyřizuje žádost o dotaci na VPP u úřadu práce. Zaměstnancem na VPP bude od
1.4.2018 pan Miroslav Sláma.
- V obci proběhly revize komínů.
- Práce na přestavbě budovy obecního úřadu pomalu finišují, uvnitř již je hotovo, nyní je ještě třeba
venkovních úprav. Bude také kvůli novému kotli třeba vyvložkovat komín.
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K bodu 3.: Zastavovací studie
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že se naši občané chystají stavět domky k bydlení v
lokalitě u Křížku a pod Kamilem Mrkosem. Tyto plochy jsou vyznačené k zástavbě v územním
plánu obce. Musí ovšem dojít ke zpřesnění územního plánu tzv. Zastavovací studií. Objednavatelem
studie bude obec, pořizovatelem by pak měl být Městský úřad Nové Město na Moravě. Starosta obce
vznesl návrh, aby zastupitelé schválili pořízení územní studie na plochu Z1 z Územního plánu
Kuklík, zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili. Pořizovatelem této studie určili Městský úřad
Nové Město na Moravě. Dále zastupitelé jednohlasně schválili, aby návrh zastavovací studie byl
vytvořen projekční kanceláří Pelikán ze Žďáru nad Sázavou.
K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé jednohlasně schválili prodej následujících pozemků:
- prodej pozemků v k.ú. Kuklík p.č. 252/1 o výměře 27 m2, p.č. 860/2 o výměře 354 m2 a p.č.
930 o výměře 34 m2 vzniklých dle geometrického plánu č. 243-13/2017 Ing. Jaroslava Beneše panu
Pavlu Jirákovi a paní Kláře Muzikářové za cenu 40 Kč/m2
- prodej pozemků v k.ú. Kuklík p.č. 252/3 o výměře 3 m 2 a p.č. 928 o výměře 139 m2 vzniklých
dle geometrického plánu č. 243-13/2017 Ing. Jaroslava Beneše manželům Anně a Milanu
Vočadlovým za cenu 40 Kč/m2
- Zastupitelé dále jednohlasně schválili nákup následujících pozemků:
- nákup pozemku v k.ú. Kuklík p.č. 927 o výměře 5 m 2 vzniklého dle geometrického plánu č.
243-13/2017 Ing. Jaroslava Beneše od pana Jiráka a paní Muzikářové za cenu 20 Kč/m2
- nákup pozemků v k.ú. Kuklík p.č. 252/5 o výměře 10 m 2 , p.č. 255/9 o výměře 11 m 2 a p.č.
907/2 o výměře 6 m2 vzniklých dle geometrického plánu č. 243-13/2017 Ing. Jaroslava Beneše od
manželů Vočadlových za cenu 20 Kč/m2
- Zajištěním kupních smluv na uvedené pozemky byl pověřen místostarosta obce.
- Zastupitelé se dále zabývali přípravou akce Setkání rodáků 2018. Jednohlasně schválili uvolnění
částky 50 000 Kč na pořízení upomínkových předmětů na tuto akci.
- Zastupitelé byli seznámeni s tím, že od konce května vstoupí v platnost nový zákon o ochraně
osobních údajů – tzv. GDPR, bude třeba některých změn na úřadě, budou se muset vytvořit směrnice
k tomuto zákonu.
K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato šesti hlasy ze šesti přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.30 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Tomáš Burian
Jiří Kocanda
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...............................

