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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 21.5.2021, 1800 h
Č. 02/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

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

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Vítání občánků
4) Různé
5) 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 –01/2021:
- dohlédnout na podání žádosti o dotaci na domovní čistírny – splněno, žádost o dotaci na projekt
Odkanalizování obce Kuklík systémem domovních čistíren odpadních vod byla podána
- zajistit nabídku na vybudování sjezdu od firmy COLAS – splněno, viz. dále
- zajistit souhlas s vybudováním sjezdu na pozemku Kraje Vysočina a podání žádosti o dotaci –
splněno, viz. dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že dne 5.5.2021 proběhlo přezkoumání hospodaření obce
odborem kontroly Kraje Vysočina. Z časových důvodů se tímto přezkoumáním a účetní závěrkou
bude zastupitelstvo zabývat na příštím jednání.
- Starosta dále informoval o tom, že byla podána žádost o dotaci na zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky obce, dotace činí 15 000 Kč, došlo již k podpisu smlouvy s Krajem Vysočina
- Byla podána žádost o dotaci z programu obnovy venkova Vysočiny na vybudování sjezdu na silnici
II/354 z pozemku p.č.563/3, byl zajištěn souhlas Kraje Vysočina s vybudováním sjezdu na pozemku
856/1, který je ve vlastnictví kraje. Celková výše nákladů na tuto investici bude činit 318 852 Kč,
dotace od Kraje Vysočina by měla dosáhnout výše 100 000 Kč.
- Došlo k opravě nefunkčního rozhlasu v místní části Bořina.
- Starosta obce informoval o tom, že v budově obecního úřadu došlo k revizi zabezpečovacího
systému, kopírky a tiskárny a byla zmodernizováno připojení k internetu od firmy PODA, došlo také
k podpisu nové smlouvy o poskytování služeb.

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.: Vítání občánků
Zastupitelé se shodli na tom, že pokud to epidemická situace dovolí, je třeba zorganizovat vítání
nově narozených občánků obce Kuklík. Shodli se na vhodném termínu, a to 5.6.2021.
Starosta obce vznesl návrh, aby se příspěvek 5000 Kč na nově narozeného občánka týkal pouze těch
občánků, kteří zde mají trvalé bydliště a také se zde trvale zdržují. Novorozené děti, které zde mají
trvalé bydliště, ale trvale se zde nezdržují, by na příspěvek nárok neměli. Zastupitelé tento návrh
jednomyslně schválili.
K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce zastupitelům předložil rozpočtové opatření č.01/2021 schválené starostou dne
14.4.2021. Zastupitelé jej vzali na vědomí.
- Velitel zásahové jednotky pan Jiří Kocanda informoval zastupitele o tom, že na zásahovém vozidle
CAS je nefunkční přední světelná rampa a je třeba koupit novou funkční. Cena nové LED světelné
rampy se pohybuje kolem 32 000 Kč. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
- Zastupitelé se zabývali umístěním dalšího informativního radaru na měření rychlosti. Ten by měl
být umístěn za ceduli začátku obce ve směru od Nového Města na Moravě. Zastupitelé pověřili
místostarostu obce k zajištění nabídky na instalaci radaru včetně možnosti napájení solárním
zdrojem.
- Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvy o smlouvě budoucí se společnostmi Eg.d a CETIN
na zřízení věcného břemene. Zastupitelé tyto návrhy smluv jednomyslně schválili a pověřili starostu
k jejich podpisu.
K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce v 19:30 hodin.

Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík

Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

