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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 13.9.2019, 1800 h
Č. 05/2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Pavel Mrkos, Hana Kalinová
Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Pozemky
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 – 04/2019:
- zajistit podpis smlouvy o dílo s firmou E-mont – splněno, smlouva je podepsána, příští týden
začnou práce na výměně veřejného osvětlení.
- zajistit žádost o bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových – splněno, nyní budeme čekat na darovací smlouvy.
- zajistit kupní smlouvy na pozemky – smlouvy jsou připraveny k podpisu, během podzimu budou
podepsány
- zajistit změnu frekvence vyvážení odpadu přes letní měsíce – splněno, komunální odpad u hotelu
Marta se vyváží jedenkrát týdně, plasty se na všech stanovištích vyváží také jedenkrát týdně. Od
října se vývozy plastů opět sníží na jedenkrát za 14 dní.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Průběžně se připravuje návrh zadání nového územního plánu.
- Po dokončení sečení podél místních komunikací bude vystavena celková faktura, cena sečení je
550 Kč/hod.
K bodu 3.: Pozemky
Starosta obce informoval o tom, že obec obdržela nabídku na odprodej pozemku p.č. 249/19 v k.ú.
Kuklík o výměře 930 m2 od paní Františky Librové za cenu 20 Kč/m2. Jedná se o přístup
k budoucím dvěma stavebním parcelám v lokalitě u Křížku. Pozemek byl zaměřen jako pozemek
určený pro vybudování komunikace dle schválené zastavovací studie. Zastupitelé nákup tohoto
pozemku v hlasování 4 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel schválili.
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

Dále starosta informoval o tom, že je třeba schválit bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 878/2,
878/13, 914/3, jejichž vlastníkem je Česká Republika. Pozemky se nachází pod místními
komunikacemi. Zastupitelé bezúplatné nabytí jednomyslně schválili.
K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta informoval zastupitele o tom, že od 1.1.2020 budou muset být všichni psi očipovaní. Je
třeba na to upozornit všechny majitele psů.
- Starosta informoval o tom, že 27.9. proběhne u budovy obecního úřadu vývoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
- Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č.03/2019 schválené starostou dne 15.6.2019,
rozpočtové opatření č.04/2019 schválené starostou dne 8.7.2019 a rozpočtové opatření č.05/2019
schválené starostou dne 12.9.2019.
- Zastupitelé se shodli na tom, že nakoupíme 100 kusů stolních kalendářů na rok 2021, jehož tisk
připravuje Mikroregion Novoměstsko, budou v něm informace a fotky z obcí Novoměstska včetně
Kuklíku.
K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi 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

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

