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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 4.3.2016, 1800 h
Č. 02/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Jiří Kocanda, Tomáš Burian,
Kamil Mrkos, Roman Jun, Ing. Bohdan Kalina

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Místní komunikace
4) Rozšíření budovy obecního úřadu
5) Různé
6) Usnesení a závěr jednání
K bodu 1. : Schůzi zahájil a řídil starosta obce Ing. Regent. 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 – 01/2016:
- zajistit nabídku od firmy COLAS na opravy komunikací – splněno, viz. dále
- zajistit materiál na opravu kanálů pode Dvorem – splněno, trubky jsou nakoupené, jak to počasí
dovolí, bude pozván bagr
- zajistit podání žádosti o dotaci na VPP u úřadu práce – tvoří se
- zahájit jednání o možnostech rozšíření budovy obecního úřadu – splněno, viz. dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že obec vlastní nový velkoobjemový kontejner, který bude k
dispozici místním občanům k zapůjčení. Jeho nákup byl schválen na předešlých jednáních.
- Byly nakoupené trubky na přejezd přes cestu pode Dvorem.
- Došlo k nákupu nových LED svítilen na přilby pro zásahovou jednotku, stály celkem 23 000 Kč,
svítilny se nakoupily za peníze vydělané při dovozu vody pro ŘLP.
- Vlastníci pozemků u zaměřené komunikace na Balkán a ke Kukle byli pozváni geodety na obecní
úřad, aby zde byli seznámeni s výsledky zaměření. Pokračují jednání o prodeji nebo darování
dotčených pozemků. Zastupitelé jednohlasně schválili odkup za cenu do 20 Kč/m2 nebo darování od
majitelů dotčených pozemků dle vytvořených geometrických plánů č. 213-62/2015, 211-59/2015 a
207-27/2015.
- Proběhly revize a čištění komínů, bylo zkontrolováno celkem 39 komínů.
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K bodu 3.: Místní komunikace
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkami od firmy COLAS na opravu úseků komunikace od
křižovatky nad bytovkou po Kopec a na Kopci. Nabídka činí 289 000 Kč a 345 000 Kč, dohromady
tedy 634 000 Kč. Předložil zastupitelům návrh smlouvy o dílo na tyto částky, zastupitelé tento návrh
jednohlasně schválili a pověřili starostu k podpisu smluv a zajištění prací. Na opravu komunikací
byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova od kraje Vysočina, obec by měla obdržet
cca 110 000 Kč.
Zastupitelé se dále zabývali polními cestami pode Dvorem a nad Bořinou. Jelikož došlo ke zorání
louky, po které občané jezdili, společností ZD Vrchy Věcov, je nutné znovu zprovoznit sousedící
obecní komunikaci, která je v současné době zcela zarostlá. Zastupitelé jednohlasně schválili
provedení oprav těchto polních cest. Starosta obce byl pověřen zajistit nabídky na dodavatelské
práce na obnovu obecních polních cest.
K bodu 4.: Rozšíření budovy obecního úřadu
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že zástupci projekční kanceláře Pelikán byli na
informativní schůzce u nás na úřadě. Zde jim byl představen návrh, jakým způsobem by se mohla
naše budova rozšířit. Mohlo by dojít k rozšíření o jednu garáž a rozšíření z vrchní strany. Projektanti
byli pověřeni vytvořením studie možného rozšíření a zároveň k vytvoření hrubého odhadu nákladů
na tuto stavbu. Do konce dubna je možné požádat Ministerstvo vnitra a kraj Vysočina o dotaci na
rozšíření požární zbrojnice ve výši dohromady 5/6 z celkových uznatelných nákladů na projekt.
Dotace by byla přidělena v roce 2017. Zároveň je možné požádat i o dotaci na pořízení dopravního
automobilu pro zásahovou jednotku. Zastupitelé jednohlasně schválili podání žádosti o dotaci na
rozšíření požární zbrojnice a pořízení dopravního automobilu. Starosta obce byl pověřen dalšími
jednáními s projektanty a místostarosta obce připravením žádosti o dotaci.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že 23.4. 2016 se bude konat zájezd na Floru Olomouc.
- V sobotu 13.3. se uskuteční Setkání seniorů v sále budovy obecního úřadu. Organizačně je akce
zajištěna.
- Zastupitelé jednohlasně schválili pořádání tradiční akce Velikonoční merenda dne 26.3.2016.
- Zastupitelé jednohlasně schválili sazby za půjčení velkoobjemového kontejneru našim občanům:
zapůjčení kontejneru – 100 Kč/den, dovoz kontejneru – 100 Kč, naložení kontejneru a odvoz – 100
Kč + sazba za ujeté kilometry.
- Obec Kuklík byla požádána Sborem dobrovolných hasičů obce Kuklík, aby se podílela na pořádání
oslav 80. výročí založení SDH Kuklík. Obec totiž může na akci tohoto typu požádat o dotaci od
kraje Vysočina. Výše dotace činí 40%. Obec by tudíž celou akci zastřešovala. Zastupitelé podání
žádosti o dotaci na pořádání společenskokulturní akce schválili. Místostarosta obce byl pověřen ke
zjištění podmínek a ve spolupráci se starostou obce a výborem SDH k vytvoření a podání žádosti o
tuto dotaci.
- Starosta obce dále informoval, že je možné od kraje Vysočina získat dotaci 40% na pořádání akce
pro děti. Bylo by možné tedy získat dotaci například na Pohádkovou cestu, kterou obec každý rok na

konci prázdnin pořádá. Zastupitelé jednohlasně schválili podání žádosti o tuto dotaci a pověřili
místostarostu obce k vyplnění a podání žádosti.
- Je možné od kraje Vysočina získat dotaci 15 000 Kč na zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky
obce Kuklík. Zastupitelé jednohlasně schválili podání žádosti o tuto dotaci a pověřili místostarostu k
vyřízení žádosti.
- Starosta obce informoval o tom, že je možnost požádat firmu Řízení letového provozu o poskytnutí
daru na pořízení automatického externího defibrilátoru. Zastupitelé jednohlasně schválili podání
žádosti o poskytnutí daru od ŘLP.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.30 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

