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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 14.6.2019, 1800 h
Č. 04/2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Roman Jun
Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Obnova venkova Vysočiny – pořízení mulčovacího ramene
4) Výběrové řízení na dodavatele veřejného osvětlení
5) Pozemky
6) Různé
7) 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 – 03/2019:
- zajistit průběh voleb do Evropského parlamentu - splněno
- zajistit žádost o bezúplatný převod části pozemku od Kraje Vysočina – splněno, žádost byla
podána, nyní se čeká na schválení zastupitelstvem Kraje Vysočina, to proběhne až v září
- dohlédnout na průběh výběrového řízení na dodavatele VO – splněno, viz .dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- úspěšně a řádně proběhly ve dnech 23. a 24.5. volby do Evropského parlamentu
- proběhla kontrola dokladů u Všeobecné zdravotní pojišťovny za roky 2016, 2017 a 2018, vše
proběhlo v pořádku
- proběhly revize dýchacích přístrojů
- došlo k drobným opravám elektroinstalací v budově obecního úřadu a drobných oděrek na fasádě
budovy.
K bodu 3.: Obnova venkova Vysočiny – pořízení mulčovacího ramene
Starosta obce informoval o tom, že mulčovací rameno na sekání podél místních komunikací bylo
předáno, došlo k podpisu kupní smlouvy, celková pořizovací cena činí 393 000 Kč včetně DPH. Již
došlo k podpisu Smlouvy s Krajem Vysočina na poskytnutí dotace na pořízení ramene ve výši
127000 Kč z programu Obnova venkova Vysočiny. Nyní může dojít ke zpracování závěrečné zprávy
a vyúčtování dotace, k tomu byl pověřen místostarosta obce. Mulčovací rameno bude uskladněno v
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prostorách farmy místostarosty, který zároveň zajistí vlastním traktorem posečení ploch podél
místních komunikací. Za sečení bude obci účtována částka 480 Kč za hodinu.
K bodu 4.: Výběrové řízení na dodavatele veřejného osvětlení
Starosta obce informoval o tom, že dnes byl termín pro podání nabídek na rekonstrukci veřejného
osvětlení, na kterou obdržíme dotaci ve výši 50% nákladů. Dnes odpoledne došlo k jednání hodnotící
komise a otevírání obálek s nabídkami. Nabídku podali dvě společnosti – Energetika Boskovice
s.r.o. a E-mont s.r.o., třetí společnost se z výběrového řízení omluvila z časových důvodů. Nabídka
Energetiky Boskovice činila 636 230 Kč bez DPH, nabídka E-montu činila 589 835 Kč bez DPH.
Hodnotícím kriteriem byla nejnižší cena, vítězem výběrového řízení se tedy stala firma E-mont.
Zastupitelé jednohlasně schválili výsledek výběrového řízení a pověřili starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo s firmou E-mont.
K bodu 5.: Pozemky
Starosta obce předložil zastupitelům návrh, aby pozemek,p.č.703/2, jehož záměr prodeje byl
schválen na předchozím zastupitelstvu, obec prodala na její žádost paní Adéle Librové za cenu 20
Kč/m2. Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili. Pověřili místostarostu k zajištění kupní
smlouvy.
Dále starosta informoval, že obec bude žádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi p.č. 878/2, 878/13 a 914/3, se kterými má tento
státní úřad právo nakládat. Zastupitelé pověřili místostarostu k podání žádosti o bezúplatný převod.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé řešili problém nadměrného odpadu u Wellness hotelu Marta. Komunální odpad se zde
již vyváží jedenkrát týdně, je třeba zvýšit frekvenci vývozu plastů a papíru, také na jedenkrát týdně.
Jelikož jsou často plné kontejnery na plasty i v jiných částech obce, bude zřejmě třeba o prázdninách
zvýšit frekvenci vývozu i na ostatních stanovištích.
- Starosta informoval o to, že naší obci nebyla schválena dotace na vybudování dětského hřiště nad
budovou OÚ. Projekt je zpracován, takže se pokusíme požádat v dalších vypsaných kolech.
K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce v 19.45 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda
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