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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 13.3.2020, 1800 h
Č. 02/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Dotace
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 – 01/2020:
- zajistit objednání zaměření schválených úseků komunikací u manželů Benešových – splněno,
zaměření proběhne v jarních měsících.
- zajistit podpis darovací smlouvy s Krajem Vysočina – splněno, pozemek na sjezd k novostavbě
Anety Kalinové a Davida Procházky bude bezplatně převeden.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele se situací kolem koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového
stavu.
- Starosta informoval o tom, že byl vytvořen návrh zadání územního plánu a byl zveřejněn na úřední
desce obce a Městského úřadu v Novém Městě na Moravě.
- Starosta obce předložil zastupitelům Přehled o množství vytříděného a směsného komunálního
odpadu v obci Kuklík za rok 2019.

K bodu 3.: Domovní čistírny odpadních vod
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že obec získala nové informace ohledně vybudování
decentralizovaného systému čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod.
Zástupci obce se zúčastnili odborného semináře v obci Starkoč, kde byla tato problematika podrobně
rozebrána a byly představeny možnosti získání dotací od Státního fondu životního prostředí. Nyní je
třeba zjistit zájem našich občanů o vybudování těchto čistíren. Poté budou v případě zájmu
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minimálně 30% obyvatelstva zahájeny jednání s projektantem na vytvoření studie a projektu na
vybudování čistíren. Dále by následovalo oslovení firmy k vytvoření žádosti o dotaci a dalších
potřebných dokumentů. Před zjišťováním zájmu občanů je třeba stanovit podmínky, zda se budou
nějakým způsobem občané na vybudování čistírny finančně podílet. Starosta obce vznesl návrh, aby
se každá nemovitost podílela na vybudování malé domovní čistírny částkou 5 000 Kč, podíl na
provozních nákladech by potom byl 2 000 Kč ročně na každou čistírnu plus 200 Kč za každou
napojenou osobu ročně. Částka by mohla být změněna rozhodnutím zastupitelstva. Obec by hradila
veškerou údržbu, servis a vývoz kalu. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
Pověřili starostu a místostarostu obce k oslovení občanů a zjištění zájmu a dále také k zajištění
projektu.

K bodu 4.: Dotace
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec stále čeká na vyjádření, jestli jí bude přidělena
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště.
Dále vznesl návrh, aby byla dotace od Kraje Vysočina z programu Obnova venkova Vysočiny, o
kterou je možné od začátku roku žádat, použita na opravy místních komunikací, a to konkrétně na
parcele 881/2 u novostavby pana Radka Regenta. Výše dotace činí 127 000 Kč. Zastupitelé tento
návrh jednomyslně schválili. Pověřili starostu obce zajištěním smlouvy o dílo s firmou COLAS na
opravu tohoto úseku a místostarostu obce podáním žádosti o tuto dotaci.

K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že obec obdržela Rozhodnutí od odboru dopravy
Městského úřadu Nové Město na Moravě, které povoluje posunutí značky začátek a konec obce
Kuklík směrem nad odbočku k místní části Kout. Značky budou svépomocí přesunuty. Dále
místostarosta obce navrhnul, aby se na místo původního začátku obce umístila reklamní vítací cedule
s textem Vítá Vás obec Kuklík a znakem obce. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili a
pověřili místostarostu k zajištění výroby této cedule a vyřízení potřebných povolení k umístění.
- Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem společnosti Eon na výměnu vedení nízkého napětí
z místní části Chobot do místní části Dvůr. Firma bude nyní vyřizovat stavební povolení.
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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