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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 21.8.2020, 1800 h
Č. 05/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Jiří Kocanda, Pavel Kalina
Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Dětské hřiště
4) Obecní lesy
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 Josefa Kocandu a Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni.
Poté provedl kontrolu usnesení z minulého jednání –04 /2020:
- zajistit podpis smluv o dílo s firmami Stilt projects a JASTA Consulting – splněno
- zajistit podpis darovací smlouvy s Městysem Sněžné – splněno, dar bude poskytnut
- zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Nové Město na Moravě – splněno
- zajistit podpis smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře – splněno, viz. dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že jsou hotové opravy místních komunikací tak, jak bylo
naplánováno. Celkové náklady na opravy od firmy COLAS činily 298 200 Kč. Nyní je třeba
vyúčtovat dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina ve výši 117 000 Kč. Tím byl pověřen
místostarosta obce. Došlo také k opravě komunikace u statku Bukáčkových firmou Aleksandrs
Bulko, celkové náklady činily 140 000 Kč.
- Starosta obce předložil zastupitelům darovací smlouvu Městysu Sněžné na vybavení mateřské
školky. Dar v hodnotě 15 000 Kč byl schválen zastupiteli obce na minulém jednání zastupitelstva.
- Starosta obce informoval o tom, že se stále tvoří studie na realizaci domovních čistíren odpadních
vod, odevzdání studie se posouvá z důvodu znovu se zhoršující koronavirové situace.
- Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č.01/2020 schválené starostou dne 3.8.2020.
K bodu 3.: Dětské hřiště
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že v létě proběhlo výběrové řízení na výběr dodavatele
dětského hřiště. Osloveni byly tři účastníci výběrového řízení, které nám zajišťovala firma JASTA
Consulting zastoupená panem Ondřejem Staňkem. Byla jmenována hodnotící komise ve složení
Ladislav Regent, Ladislav Rak a Roman Jun, k otvírání obálek došlo 5.8.2020. Nejlevnější nabídku
předložila a vítězem výběrového řízení se stala firma Tewiko systems s.r.o., nabídka činila
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670 555,38 Kč včetně DPH. Zastupitelé jednomyslně schválili výsledek výběrového řízení. Součástí
nabídky byla i smlouva o dílo, zastupitelé tento návrh smlouvy o dílo s firmou Tewiko systems
jednomyslně schválili a pověřili starostu k jejímu podpisu. Realizace této akce by měla proběhnout
do konce tohoto roku.
K bodu 4.: Obecní lesy
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec podepsala novou smlouvu o výkonu činnosti
odborného lesního hospodáře s panem Ing. Danielem Šplíchalem, který funkci vykonává od
1.7.2020. Nový hospodář pomohl obci s podáním žádosti o dotaci od Kraje Vysočina – příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích za rok 2019. Výše dotace by měla činit
91 540 Kč. Žádost již byla na kraj podána.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům žádost manželů Pavlišových, bytem Kuklík 69, na vybudování
ochranné zdi kolem stanoviště obecních kontejnerů na komunální a tříděný odpad u autobusové
zastávky. Jelikož jsou ale kontejnery umístěny na pozemku 856/1 a částečně 856/6, které jsou ve
vlastnictví Kraje Vysočina a správou je pověřená Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
zastupitelé tuto žádost jednomyslně zamítli. Obec nemá právo na těchto pozemcích cokoliv budovat,
jelikož nejsou v jejím vlastnictví.
- Starosta informoval zastupitele o tom, že má obecní úřad informace o tom, že na pozemcích u
Křížku se připravuje výstavba. Obec v minulém roce zakoupila parcelu p.č.249/19, která by měla
sloužit jako přístupová cesta ke stavebním parcelám. Jelikož je tento pozemek stále vedený jako orná
půda, měla by se obec na případnou výstavbu připravit a nechat zpracovat projekt na vybudování
příjezdové místní komunikace. Zastupitelé jednomyslně schválili vypracování projektové
dokumentace na místní komunikaci na parcele 249/19 a pověřili místostarostu k zajištění projektu.
- Starosta obce vznesl návrh, aby pokud to bude epidemická situace dovolovat, se uskutečnilo Vítání
nově narozených občánků dne 17.11.2020 v sále budovy obecního úřadu. Zastupitelé s tímto
termínem souhlasili a jednomyslně schválili výdaj 20 000 Kč pro nově narozené občánky.
- Starosta obce informoval o tom, že v místní části Bořina je suchý vzrostlý strom jilm, který je třeba
pokácet. Jelikož je na obecním pozemku, musí kácení zajistit obec. Jelikož je strom v zástavbě, musí
pokácení provést odborně způsobilá osoba na výškové práce. Zastupitelé pověřili starostu obce, aby
pokácení za spolupráce členů zásahové jednotky zajistil.
- Starosta obce informoval o tom, že obecní úřad připravuje volby do zastupitelstev krajů a Senátu
parlamentu ČR, které proběhnou 2. a 3.10 a druhé kolo 9. a 10.10., volební místnost bude umístěna
v sále budovy obecního úřadu.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi 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
Josef Kocanda
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