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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 27.6.2016, 1800 h
Č. 04/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Rekonstrukce mostu u Junových
4) Přestavba hasičské zbrojnice
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 Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 03/2016:
- pokračovat v jednáních se stavební úřadem ve věci rekonstrukce mostovky u statku Junových a
dohlížet na probíhající stavební práce – splněno, viz. dále
- zajistit nákup defibrilátoru a vyúčtování získané dotace 50 000 Kč od ŘLP- splněno, defibtrilátor
byl zakoupen a předán při příležitosti 80. výročí založení SDH Kuklík, dotaci jsme obdrželi.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že opravy schválených úseků místních komunikací jsou hotové,
obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova od Kraje Vysočina cca 105 000 Kč, dotaci je nyní
třeba vyúčtovat.
- Obec obdrží dotaci na akci Oslavy 80. výročí založení SDH Kuklík od kraje Vysočina ve výši
15700 Kč, tuto dotaci je třeba vyúčtovat.
- Od Kraje Vysočina jsme také obdrželi příslib na poskytnutí dotace na akci Pohádková cesta 2016
ve výši 11 200 Kč, byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
- Obec dále obdržela dotaci na akceschopnost zásahové jednotky ve výši 15 000 Kč, byly zakoupeny
dva kusy obleku včelař na zásahy na likvidaci vos a sršňů.
- Starosta obce informoval o tom, že proběhlo výběrové řízení na opravu polních cest nad Bořinou a
pode Dvorem. Nejlevnější nabídku předložila firma COLAS, činila 270 000 Kč. Bude třeba také
vyřezat dřeviny, které se na nyní zarostlé komunikaci nachází. Starosta obce byl pověřen podpisem
smlouvy o dílo s firmou COLAS a provedením výběrového řízení na lesnické práce – vyřezání
dřevin a osázení aleje podél komunikace.
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K bodu 3.: Rekonstrukce mostu u Junových
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že rekonstrukce mostu přes Fryšávka u statku Junových
je hotová, celkové náklady na opravu činili 593 000 Kč, opravu provedla stavební firma Konig,
asfaltový povrch položila firma COLAS a dřevěné zábradlí vyrobilo a namontovalo truhlářství Jiří
Kocanda. Na stavebním úřadu v Novém Městě na Moravě bylo zahájeno řízení na dodatečné
stavební povolení na opravu, byly dodány veškeré podklady a vyjádření, bude nutné most výškově
zaměřit geodety. Stavební povolení bude vydáno během prázdnin.
K bodu 4.: Přestavba hasičské zbrojnice
Starosta obce představil zastupitelům studii na rozšíření budovy hasičské zbrojnice. Studii vytvořila
projekční kancelář Pelikán. Zastupitelé studii prozkoumali a jednohlasně schválili pokračovat
vytvořením projektu na tuto přestavbu. Pověřili starostu obce k zajištění smlouvy na dokončení
projektu až po vydání stavebního povolení s projekční kanceláří Pelikán.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé jednohlasně schválili dar ve výši 2 000 Kč pro okresní nemocnici v Novém Městě na
Moravě na pořízení nového sanitního vozidla. Zprostředkovatelem daru je Mikroregion
Novoměstsko, který zastupuje všechny obce na Novoměstsku.
- Starosta obce informoval o tom, že jsou připraveny kupní a darovací smlouvy na zaměřené
pozemky pod komunikacemi směrem na Balkán a k penzionu Kukla. Celková suma za odkoupené
pozemky by měla činit cca 66 000 Kč. Starosta a místostarosta obce byli pověřeni, aby se pokusili
během letních prázdnin zajistit podpisy těchto smluv.
- Starosta obce předložil zastupitelům k nahlédnutí a prostudování rozpočtové opatření č. 01/2016,
které bylo starostou a místostarostou obce schváleno dne 13.5.2016. Zastupitelé toto rozpočtové
opatření vzali na vědomí.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

