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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 27.8.2021, 1800 h
Č. 04/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Jiří Kocanda
Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Oprava místních komunikací
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 Josefa Kocandu a Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni.
Poté provedl kontrolu usnesení z minulého jednání –03/2021:
- zajistit podpis smlouvy o dílo s firmou VM Project consult – splněno, smlouva na tvorbu
projektové dokumentace na domovní čistírny byla podepsána se zástupcem firmy panem Milanem
Vopařilem
- zajistit konání výběrového řízení na akci Oprava místních komunikací v obci Kuklík, které pro naši
obec zprostředkuje dle příkazní smlouvy firma JASTA CZ s.r.o. – splněno, viz. dále
- zajistit odeslání Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při auditu na
Kraj Vysočina, odbor kontroly – splněno, nápravné opatření bylo odesláno na odbor kontroly kraje
Vysočina
- zajistit vybudování sjezdu na silnici II/354 firmou COLAS – splněno, viz.dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že je hotový sjezd na silnici II/354 k novostavbě Anety
Kalinové a Davida Procházky. Celkem stálo vybudování sjezdu 318 852 Kč, byl vybudován firmou
COLAS. Na tento sjezd jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova od Kraje Vysočina ve výši
100 000 Kč. Již bylo na kraj odesláno závěrečné vyúčtování této akce.
- Starosta dále informoval o tom, že během jedné z letních bouřek došlo ke škodám na obecním
majetku. Byl zcela poškozen hladinoměr u penzionu Na mlýně, kde také shořel rozhlas a několik
světel veřejného osvětlení. Na obecním úřadu díky přepětí došlo k poškození multifunkční tiskárny.
Škody byly nahlášené na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, postupně dochází k opravám majetku.

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.: Oprava místních komunikací
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že proběhlo výběrové řízení na opravy tří úseků místních
komunikací, na které jsme požádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Byly osloveny tři
firmy. Výsledek výběrového řízení a výběr nejvhodnější nabídky schvaloval starosta a místostarosta
obce. Vítězem výběrového řízení se stala firma COLAS, jejíž nabídka činila 1 038 698 Kč. Byla
podepsána smlouva o dílo. Opravy by se měly realizovat v průběhu měsíce září. Na tyto opravy obec
obdrží dotaci ve výši 830 958 Kč, ze svých zdrojů obec zaplatí 207 740 Kč. Již jsme obdrželi příslib
dotace. Starosta obce byl pověřen k dohledu nad realizací těchto oprav.

K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že v sobotu 4.9.2021 se uskuteční tradiční akce pro děti
Pohádková cesta. Další připravovanou akcí bude dne 9.10.2021 Hubertova jízda.
- V termínu 8.10. a 9.10.2021 proběhnou volby do poslanecké sněmovny Parlamentu české
republiky. Volební místnost bude v klubovně hasičů, volební komise je zajištěna. Starosta obce byl
pověřen k zajištění řádného průběhu těchto voleb.
- Starosta obce informoval o průběhu projektu odkanalizování obce systémem domovních čistíren
odpadních vod. Byla podepsána smlouva s projektantem. Ten by měl během podzimu navštívit
všechny občany, kteří se do projektu zapojili. Již jsme obdrželi akceptaci naší žádosti o dotaci a
čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace. V říjnu bychom rádi uskutečnili veřejné shromáždění
týkající se tohoto projektu, na které by byli pozváni projektant a starosta obce Starkoč, ve které již
byl podobný projekt realizován.
- Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.02/2021 schválené starostou dne
17.8.2021. Zastupitelé jej vzali na vědomí
- Starosta obce informoval o tom, že z důvodu vytíženosti projektanta, se kterým byla podepsána
smlouva na tvorbu územního plánu naší obce, nedošlo u nového územního plánu téměř k žádnému
posunu.
- Starosta dále informoval, že na kraj Vysočina byla podána žádost o dotaci na zalesnění v obecních
lesích. Dotace by měla činit 12 360 Kč. Zároveň bude podána žádost o dotaci na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity za rok 2020. Zastupitelé pověřili místostarostu k podání žádosti o tuto dotaci.
K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi 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
Josef Kocanda

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

