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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 9.9.2016, 1800 h
Č. 05/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Různé
4) 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 Ing. Bohdana Kalinu, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté
provedl kontrolu usnesení z minulého jednání – 04/2016:
- pokračovat v jednáních s projekční kanceláří Pelikán ohledně zpracování projektu na přestavbu
hasičské zbrojnice – projekt je ve vývoji, bude představen na příštím jednání
- zajistit podpisy kupních a darovacích smluv týkajících se převodu pozemků pod místními
komunikacemi – smlouvy jsou až na jednu podepsány, nymí bude třeba je vložit na katastr
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že komise pro práci s občany funguje dobře, došlo k několika
návštěvám občanů slavících životní jubilea.
- Obec byla kontrolována Městským úřadem Nové Město na Moravě na evidenci a nakládání s
odpady, kontrola proběhla bez problémů.
- Kupní a darovací smlouvy na převod pozemků pod nově zaměřenými komunikacemi na Balkán a
ke Kukle jsou až na jednu podepsány, po podpisu poslední je třeba smlouvy vložit na katastr.
- Starosta informoval o tom, že jsou již vyúčtované dotace na opravu komunikací (POV), na akci 80.
výročí založení SDH Kuklík a na Pohádkovou cestu
K bodu 3.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé se zabývali předloženou žádostí Ing. Josefa Prajsnera o výměnu pozemků. Obci by byly
přenechány nově zaměřené pozemky pod obecní komunikací kolem areálu současné pily a obec by
přenechala obecní pozemky, které se nachází v areálu staré pily a přímo do ní zasahují. Tato výměna
by se musela uskutečnit formou prodeje a nákupu. Zastupitelé jednohlasně schválili záměr prodeje
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dotčených obecních pozemků a nákup pozemků pod komunikací od pana Prajsnera. Dále se tímto
problémem budou zastupitelé zabývat, až bude k dispozici přesný geometrický plán s oddělenými
pozemky pod komunikací. Jejich čísla a výměry nejsou zatím známy.
- Starosta obce informoval o tom, že včera, tedy 8.9., proběhla kolaudace opraveného mostu u
Junových a bude vydán kolaudační souhlas.
- Projekt na přestavbu a rozšíření zbrojnice tvořený projekční kanceláří Pelikán je ve vývoji.
- Starosta obce informoval o tom, že ve dnech 7. a 8. října proběhnou volby do krajských
zastupitelstev. Byl pověřen k zajištění průběhu voleb.
- V sobotu 8. října se uskuteční akce Hubertova jízda 2016, obec je opět spolupořadatelem této akce.
- Zastupitelé jednohlasně schválili konání tradičního veřejného shromáždění, bude se konat 11.
listopadu v sále budovy OÚ.
- Obec Kuklík dostala další příležitost k získání daru od státního podniku řízení letového provozu
(ŘLP) ve výši 50 000 Kč na zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky SDH Kuklík. Jednalo by se o
pořízení majetku a materiálu potřebného pro zásahy a výcvik jednotky. Místostarosta obce byl
pověřen vytvořením a odesláním žádosti o tento dar.
- Starosta obce předložil zastupitelům k nahlédnutí a prostudování rozpočtové opatření č. 02/2016,
které bylo starostou a místostarostou obce schváleno dne 1.9.2016. Zastupitelé toto rozpočtové
opatření vzali na vědomí.
K bodu 4.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi 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

Ing. Bohdan Kalina
Jiří Kocanda
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