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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 5.5.2017, 1800 h
Č. 03/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Dotace
4) Přístavba budovy obecního úřadu
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 Bohdana Kalinu, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 02/2017:
- pokračovat v jednáních s projekční kanceláří Pelikán – splněno, viz.dále
- pokračovat v administrativních úkonech spojených s dotací na pořízení dopravního automobilu –
splněno, viz.dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že úspěšně proběhl zájezd na Floru olomouc.
- Pozemek vedle garáže OU, který obec kupovala od Jarmila Juna, je již ve vlastnictví obce.
K bodu 3.: Dotace
Starosta obce informoval zastupitele o vývoji v poskytnutí jednotlivých dotací obci:
- DA pro hasiče bude do konce července dle kupní smlouvy s THT Polička.
- byly podány žádosti o dotace od kraje Vysočina – na opravu polní cesty z programu obnovy
venkova, na kulturní akci Pohádková cesta z programu Jednorázové akce, na činnost zásahové
jednotky SDH Kuklík.
- byla podána žádost o dotaci na odpočinková sezení od ministerstva zemědělství.
- byla uzavřena smlouva na poskytnutí dotace na veřejně prospěšné práce s úřadem práce, od května
byla zaměstnána na pozici VPP paní Vendula Raková.
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K bodu 4.: Přístavba budovy obecního úřadu
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že již máme stavební povolení na přístavbu budovy OU.
Stavební povolení jsme získali od stavebního úřadu na základě veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelé
vzali na vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby s Městským úřadem
Nové Město na Moravě
Byla vypsána veřejná zakázka na tuto akci a proběhlo výběrové řízení. Jelikož předpokládaný
rozpočet nepřesahuje 6 mil. Kč bez DPH, bylo osloveno celkem šest stavebních firem. Před
začátkem jednání zastupitelstva zasedala hodnotící komise, která předložila zprávu hodnotící
komise o hodnocení nabídek veřejné zakázky na přístavbu budovy OÚ a protokol jednání hodnotící
komise. Byly předloženy následující nabídky s cenou včetně DPH:
- Profimo – 6 836 646 Kč, KB Stavební – 6 442 620 Kč,
Konig CZ – 6 396 257 Kč, LS Mont–
6 640 803 Kč, PKS – 6 728 581 Kč, Krška – omluvil se z kapacitních důvodů. Jediným kritériem
byla nejnižší cena, nejlevnější nabídka je tedy od firmy Konig CZ. Zastupitelé zprávu komise i
jednotlivé nabídky prostudovali a jednohlasně schválili na základě doporučení hodnotící komise
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Přístavba budovy obecního úřadu v Kuklíku “ a
uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem KONIG CZ spol. s r.o., Veselská 17/33, Žďár nad Sázavou,
IČ: 45477752, jehož nabídková cena 6 396 257,00 Kč vč. DPH byla nejnižší z podaných nabídek.
Starosta obce byl pověřen k zajištění rozeslání výsledku veřejné zakázky všem účastníkům,
podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, předání stanoviště a dohlížení nad průběhem
stavby.
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 5,5 mil. Kč s
Komerční bankou s dobou splatnosti 10 let na financování této přestavby. Zastupitelé schválili
uzavření této smlouvy a pověřili starostu obce k jejímu podpisu.

K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.20 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Bohdan Kalina
Jiří Kocanda
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...............................

