24

OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 13.10.2017, 1800 h
Č. 06/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Ing. Bohdan Kalina, Roman Jun
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 Tomáše Buriana, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 05/2017:
- pokračovat v dozoru nad stavební akcí přístavby budovy OÚ – splněno, viz.dále
- zajištění opravy počítače v klubovně hasičů – splněno, byl nainstalován nový operační systém
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že kulturní komise řádně funguje.
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.6/2017 zveřejněné a schválené starostou a
místostarostou obce dne 3.10. 2017 , zastupitelé jej prostudovali a vzali na vědomí.
- Dotace na hasičský dopravní automobil je vyúčtovaná a proplacená, vozík za toto DA byl převezen
do Vezeka na přestavbu.
- Pracovník na veřejně prospěšné práce pracoval do konce září, na jeho celý plat jsme získali dotaci
od úřadu práce.
- Byly podepsány smlouvy na darování, koupi a směnu pozemků pod obecními komunikace, které
byly schváleny na předchozích jednáních, smlouvy připravila JUDr. Božena Slezáková z NMNM,
byly podány návrhy na vklad.
- Lípa ve Dvoře skončila v soutěži Strom roku 2017 na 5. místě s celkovým počtem 3 505 hlasů. Ve
zpoplatněném hlasování získala příspěvek cca 10 000 Kč, ten na základě žádosti poukáže Nadace
Partnerství obci na ošetření stromu nebo výsadbu nových stromů v obci.
- Byla vyúčtována dotace od kraje Vysočina na Pohádkovou cestu, obec získala 13 400 Kč.
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- V současné době se vyrábí odpočinková zastřešená sezení, která budou umístěna ve Dvoře u lípy,
na Chobotě a nad bytovkou. Sezení vyrábí Tomáš Burian s Jiřím Kocandou. Obec získá dotaci 70 %,
sezení budou stát cca 100 000 Kč, dotace bude cca 70 000 Kč.
K bodu 3.: Přístavba budovy obecního úřadu
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem stavebních prací v budově obecního úřadu. Pomalu
končí venkovní práce a začínají bourací práce uvnitř budovy. Brzy již bude možné nastěhovat do
nově přistavěné garáže hasičské auto.
K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že na Kopci u kontejnerů bylo na žádost místních
občanů nainstalováno nové světlo veřejného osvětlení.
- Zastupitelé schválili konání veřejného shromáždění dne 16.11.2017, z důvodu přestavby zbrojnice
v penzionu Na mlýně.
- Starosta obce informoval o tom, že ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou v klubovně hasičů
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Starosta byl pověřen k přípravě voleb a dohlédnutí
nad jejich průběhem.
- Zastupitelé v hlasování 5 pro a 1 se zdržel schválilo prodej podílu 3/32 nově zaměřeného pozemku
dle geometrického plánu č.238-17/2017 p.č. 482/13 o výměře 201 m 2 panu Miloslavu Peňásovi st.,
bytem Kuklík 46, záměr byl schválen na minulém jednání a visel na úřední desce obce.
K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato šesti hlasy ze šesti 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

Tomáš Burian
Jiří Kocanda
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...............................

