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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 8.9.2017, 1800 h
Č. 05/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------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 – 04/2017:
- zajistit podpis smlouvy o úvěru s Komerční bankou – splněno, smlouva podepsána a zveřejněna v
registru smluv
- pokračovat v dozoru nad stavební akcí přístavby budovy OÚ – splněno, stavba řádně pokračuje
- zajištění přestavby hasičského vozíku - trvá
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že úspěšně proběhla akce Pohádková cesta, zúčastnilo se jí cca 150
dětí, start a cíl cesty byl na louce u Schneidrů na Chobotě
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.4/2017 schválené starostou a místostarostou
obce dne 10.7. 2017 a rozpočtové opatření č.5/2017 schválené starostou a místostarostou obce dne
5.9. 2017, zastupitelé je prostudovali a vzali na vědomí.
- Stále probíhá hlasování v anketě Strom roku.
- Obec dle kupní smlouvy řádně převzala na konci července od firmy THT Polička nový hasičský
dopravní automobil Ford Tranzit pro zásahovou jednotku obce, faktura je zaplacená, byly podány
závěrečné zprávy a vyúčtování dotací na kraj Vysočina a ministerstvo vnitra, 450 000 Kč jsme
obdrželi od ministerstva vnitra, 300 000 Kč od kraje Vysočina, 159 678 Kč platila obec Auto je
havarijně pojištěno, pojistka činí necelých 10 000 Kč, auto je osvobozené od povinného ručení, dnes
proběhlo školení řidičů, kteří budou auto potencionálně řídit, školení provedla autoškola pana
Kadlece z Maršovic, byly stanoveny pravidla užívání s SDH Kuklík. Slavnostní předání do užívání
se uskuteční 9.9.2017.

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 3.: Přístavba budovy obecního úřadu
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem stavebních prací v budově obecního úřadu. Práce
probíhají dle plánu, dochází k drobným stavebním změnám oproti projektu a jsou nezbytné některé
vícepráce.
K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům geometrický plán od manželů Benešových, kterým se
rozděluje pozemek v Bořině p.č. 482/4 o výměře 712 m2 na pozemek p.č. 482/4 o výměře 446 m2,
482/12 o výměře 65 m2 a 482/13 o výměře 201 m2. Manželé Kmínkovy z Bořiny nabídli svůj podíl
1/8 na pozemcích p.č. 482/12 a 482/13 darem obci. Zastupitelé jednohlasně schválili darování podílu
1/8 nově zaměřených pozemků dle geometrického plánu č.238-17/2017 p.č.482/12 o výměře 65 m 2 a
p.č.482/13 o výměře 201 m2 od manželů Kmínkových.
- Starosta obce zároveň předložil zastupitelům žádost od pana Miloslava Peňáse st. o odkup podílu
3/32 nově zaměřeného pozemku 482/13 o výměře 201 m2. Zastupitelé v hlasování 7 pro a 1 se zdržel
záměr prodeje podílu 3/32 nově zaměřeného pozemku dle geometrického plánu č.238-17/2017 p.č.
482/13 o výměře 201 m2 panu Miloslavu Peňásovi st. schválili.
- Dne 7.10.2017 se uskuteční ve spolupráci s Ekofarmou Rakových a manželů Radových na Chobotě
tradiční akce Hubertova jízda. K napojení elektřiny na louku je třeba cca 50 m třífázového kabelu,
kabel bude třeba i u dalších akcí organizovaných obcí. Zastupitelé nákup kabelu jednohlasně
schválili.
- Zastupitelé se shodli na tom, že je třeba vyčistit a přeinstalovat počítač v klubovně, je již velmi
pomalý a téměř nefunkční. Zastupitelé vyčištění a instalaci nového systému jednohlasně schválili, k
zajištění pověřili místostarostu obce.
- Zastupitelé po debatě jednohlasně schválili konání akce Setkání rodáků 2018 dne 24.6.2018.

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

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

