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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 26.6.2020, 1800 h
Č. 04/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Jiří Kocanda, Josef Kocanda,
Kamil Mrkos, Pavel Mrkos, Hana Kalinová, Roman Jun

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Domovní čistírny odpadních vod
4) Dětské hřiště
5) Různé
6) Usnesení a závěr jednání

K bodu 1.: Schůzi zahájil a řídil starosta obce Ing. Regent. Starosta 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 – 03/2020:
- zajistit firmu, která zprostředkuje podání žádosti o dotaci na DČOV, výběrová řízení a veškeré
další potřebné kroky a dokumenty – splněno – viz.dále
- zajistit dva kusy dopravního značení hlavní silnice k hlavní komunikaci – splněno, značky budou
svépomocí vyměněny
- zajistit podpis smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním
dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina - splněno
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem opravy místní komunikace, kterou zajišťuje firma
COLAS. Na opravu komunikace obdržíme dotaci od Kraje Vysočina z programu Obnova venkova
Vysočiny ve výši 117 000 Kč. Již došlo k podpisu smlouvy s Krajem Vysočina. Celkové náklady
budou činit cca 298 000 Kč, dojde ještě k opravě dvou úseků komunikace v Chobotě a zalepení děr
po celé obci.
K bodu 3.: Domovní čistírny odpadních vod
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu přípravy na podání žádosti o dotaci na domovní
čistírny odpadních vod. Tvoří se studie a rozpočet na tuto akci. Nyní je třeba zajistit firmu, která
zprostředkuje veškerou administrativu spojenou s podáním žádosti o dotaci, bude dohlížet na
výběrové řízení, realizaci a zajistí vyúčtování. Oslovili jsme na doporučení firmu Stilt projects s.r.o.,
starosta obce předložil zastupitelům nabídku ceny za veškeré tyto činnosti, která je rozčleněna na
několik úkonů a bude fakturována vždy po odvedení daného úkonu. Celková cena by činila 178 000
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Kč bez DPH. Zastupitelé tuto cenovou nabídku jednomyslně schválili a pověřili starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo s firmou Stilt projects s.r.o.
Studie by měla být hotová do konce prázdnin.
K bodu 4.: Dětské hřiště
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace
z ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště nad budovou obecního úřadu. Nyní
bude třeba doložit ministerstvu několik dokumentů a musí proběhnou výběrové řízení na výběr
dodavatele. Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o dílo na zprostředkování
výběrového řízení a následné vyúčtování dotace od firmy JASTA Consulting zastoupené Mgr.
Ondřejem Staňkem, celková cena za dílo by činila 15 000 Kč. Zastupitelé tento návrh jednomyslně
schválili a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům žádost mateřské školky ve Sněžném o příspěvek na pořízení
nového vybavení mateřské školky. Tuto školku navštěvují i děti z Kuklíku. Zastupitelé jednomyslně
schválili příspěvek 15 000 Kč. Příspěvek bude poskytnut formou daru, zastupitelé pověřili starostu
obce podpisem darovací smlouvy s Městysem Sněžné, který školku provozuje.
- Starosta obce předložil zastupitelům nabídku na zrestaurování obrazu Františka Emlera, který visí
v sále budovy obecního úřadu. Cena za zrestaurování by se pohybovala kolem 15 000 Kč.
Zastupitelé jednomyslně schválili výdaj 15 000 Kč na zrestaurování tohoto obrazu.
- Starosta obce předložil zastupitelům nabídku firmy Aleksandrs Bulko na opravu místní
komunikace. Nabízená cena je 350 Kč/m2 asfaltu. Zastupitelé jednomyslně schválili opravu místní
komunikace od statku Bukáčkových směrem ke Kuklíku o ploše 400 m2. Celková cena bude tedy
činit 140 000 Kč.
- Starosta obce předložil zastupitelům návrh veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem NMNM na
výkon přenesené působnosti - projednávání přestupků občanů obce Kuklík platnou od 1.1.2021 do
31.12.2023. Zastupitelé tento návrh smlouvy jednomyslně schválili a pověřili starostu podpisem této
smlouvy.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec dostala nabídku na výkon funkce odborného
lesního hospodáře v obecních lesích. Tuto funkci by mohl vykonávat pan Ing. Daniel Šplíchal, který
zde má chalupu a tráví v obci spoustu času. S touto funkcí má bohaté zkušenosti. Současně tuto
funkci vykonává pan Ing. Jiří Driml, který je ovšem velmi pracovně vytížený a změnu OLH by
uvítal. Zastupitelé změnu, aby funkci odborného lesního hospodáře vykonával Ing. Daniel Šplíchal,
jednomyslně schválili a pověřili starostu k podpisu smlouvy o výkonu činnosti OLH.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti 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
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