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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 30.6.2017, 1800 h
Č. 04/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Přístavba budovy obecního úřadu
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 Bohdana Kalinu, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 03/2017:
- zajistit rozeslání výsledku veřejné zakázky všem účastníkům, podepsání smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem, předání stanoviště a dohlížení nad průběhem stavby – splněno, viz.dále
- zajistit podpis úvěrové smlouvy s Komerční bankou – viz.dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že úspěšně proběhl dětský den.
- Starosta předložil rozpočtové opatření č.2/2017 zveřejněné a schválené starostou a místostarostou
obce dne 18.5. 2017 a rozpočtové opatření č.3/2017 zveřejněné a schválené starostou a
místostarostou obce dne 4.6. 2017, zastupitelé je prostudovali a vzali na vědomí.
K bodu 3.: Přístavba budovy obecního úřadu
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že byla podepsána Smlouva o dílo s firmou Konig CZ, dne
23. května bylo předáno staveniště a začala stavba, dle smlouvy musí být dokončena nejdéle za rok
od zahájení stavby. Každých 14 dní probíhají kontrolní dny, dochází průběžně k drobným stavebním
změnám oproti projektu, v současné době je prostavěno asi 600 tisíc Kč.
Po předložení potřebných dokumentů pro získání úvěru bance byl vytvořen nový návrh Smlouvy o
úvěr s Komerční bankou. Došlo k prodloužení doby splatnosti na 15 let. Zastupitelé jednohlasně
schválili Smlouvu o úvěru ve výši 5 500 000 Kč s Komerční bankou v plném rozsahu včetně
všeobecných podmínek na financování projektu Přístavby budovy obecního úřadu v Kuklíku.
Starosta obce byl pověřen k jejímu podpisu.
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.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu s
Městysem Sněžné, prioritně se budou přijímat do MŠ a ZŠ Sněžné děti z tohoto spádového obvodu.
Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že se dokončuje geometrický plán, který zaměřuje cestu
kolem Junových k hlavní cestě. Přímo pod obecní komunikací se nachází pozemek paní Šárky
Piscové ze Svitav. Proto byla paní Piscová oslovena, jestli by nechtěla zmiňovaný pozemek prodat
obci. Paní Piscová souhlasila pod podmínkou, že od ní obec odkoupí všechny pozemky, které vlastní
na Kuklíku. Pozemky jsou pro obec poměrně strategické. Dohodnutá cena by činila 20 Kč/m2. Jedná
se o pozemky: podíl 2/96 na p.č. 483/3 o výměře 676 m 2, podíl 2/96 na p.č. 484/12 o výměře 96 m 2,
p.č. st.33 o výměře 255 m2, p.č. 484/20 o výměře 1870 m2 a podíl 2/54 na p.č. 484/14 o výměře 760
m2. Zastupitelé jednohlasně schválili nákup zmiňovaných pozemků od paní Šárky Piscové za cenu
20 Kč/m2.
- Starosta obce přednesl návrh, aby obec nechala přestavět svůj vozík na motorovou stříkačku PS 12
tak, aby se vozík dal tahat za novým obecním hasičským dopravním automobilem Ford Transit.
Bude třeba nový podvozek, aby vozík dostal i technický průkaz a značku. Předložil zastupitelům
nabídky od firem Vezeko a Agados, Agados není schopen tuto přestavbu provést, cena u firmy
Vezeko je necelých 33 000 Kč. Na přestavbu by byla použita dotace ve výši 15 000 Kč na JPO od
kraje Vysočina. Zastupitelé tuto přestavbu jednohlasně schválili a pověřili místostarostu obce, aby
přestavbu zajistil u firmy Vezeko Velké Meziříčí.
- V sobotu 3. září se uskuteční v místní části Chobot akce pro děti – Pohádková cesta 2017.
- Chráněná lípa ve Dvoře postoupila do finále soutěže Strom roku 2017, nyní bude probíhat až do
září zpoplatněné hlasování, soutěž organizuje nadace Partnerství, která vybrané peníze, ať už se
strom umístí jakkoliv, na základě žádosti obci vyplatí, peníze bude možné použít na ošetření stromu
nebo výsadbu nových stromů.
K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.30 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

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

