Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Puklice, které se konalo
ve čtvrtek 17. května 2018 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
ZO potvrzuje
- platnost posledního zápisu ze ZO, určuje zapisovatelem Ing. Martina Šímu,
ověřovateli zápisu Bc. Lucii Doležalovou a Ludmilu Štumarovou
a souhlasí s navrženým programem jednání.
ZO bere na vědomí
- závěry z jednání RO č. 40 ze dne 13. 3. 2018, č. 41 ze dne 10. 4. 2018, č. 42 ze
dne 17. 4. 2018 a č. 43 ze dne 15.5. 2018
- změnu rozpočtu 2018 č. 1 - zvýšení o 390 000,40 Kč v příjmech a výdajích
- změnu rozpočtu 2018 č. 2 - zvýšení o 4 380,- Kč v příjmech a výdajích
- současný stav v procesu vytvoření obecního znaku a vlajky Obce Puklice
- do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Puklice, příspěvková
organizace byla rado obce zvolena Mgr. Jaroslava Němcová
- rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí státní finanční podpory v havarijním
programu v roce 2018 - účelový finanční příspěvek na opravu krovu, střešní
krytiny a klempířských prvků na kapli ve Studénkách ve výši 120 tis. Kč
ZO schvaluje
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Puklice za rok 2017.
Výsledek: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- Závěrečný účet Obce Puklice za rok 2017 - bez výhrad.
Zůstatek na účtu 14 220 tis. Kč
- na základě § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu a na základě § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) vydání Změny č. 2 Územního plánu Puklice jako opatření
obecné povahy
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Puklice na činnost a
mládež, údržbu sokolovny ve výši 90 tis. Kč
- Darovací smlouvu s Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s. na
finanční dar na rok 2018 v celkové výši 1000 Kč
- Darovací smlouvu se Stanicí Pavlov, o.p.s. na poskytnutí finančního daru ve výši
1000 Kč
- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12130571 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR
- smlouvu o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina na pozemky p.č. 1037/1 a 1079
v k.ú. Puklice a 683/1 v k.ú. Studénky na provozování kanalizace
- Darovací smlouvu s Babybox pro odložené děti - STATIM,z.s. na peněžitý dar
v hodnotě 1 000,- Kč na pořízení Babyboxu v Jihlavě
- příkazní smlouvu se Zdeňkem Dáňou na výkon inženýrské činnosti, technického
dozoru při realizaci stavby: „Rekonstrukce sociálního zařízení, šaten, schodiště
MŠ Puklice“
- smlouvu o dílo s MG-PLUS s.r.o. na rekonstrukci sociálního zařízení, šaten a
schodiště MŠ Puklice za 1 365 139,05 Kč bez DPH

darovací smlouvu s Krajem Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z
kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání. Finanční dar ve
výši 28 843,- Kč.
- smlouvu s T2net s.r.o. na implementaci GDPR za 9 000 Kč bez DPH a za funkci
pověřence 1000 Kč bez DPH/měsíc
- předsedu Osadního výboru Studénky - Jaromíra Doležala ml.
/viz § 120 odst. 3, zákona o obcích/
- záměr na prodej části pozemku p.č. 1031/1 v k.ú. Puklice z důvodu scelení
předzahrádky
- záměr na prodej částí pozemku p.č. 673 v k.ú. Studénky,ostatní plocha
označených v GPL jako p.č. 673/3 o výměře 20 m2 a p.č. 673/4 o výměře 12 m2
z důvodu zpřesnění a scelení hranice pozemku
- záměr na odkup části pozemku p.č. st. 42 v k.ú. Puklice z důvodu stavby chodníku
prodej části pozemku p.č. st. 128/4, zastavěná plocha, označeného v GPL jako díl
a o výměře 62 m2 v k.ú. Puklice a části pozemku p.č. 1083, ostatní plocha
označeného jako díl b v k.ú. Puklice o výměře 12 m2 z důvodu upřesnění údajů
v katastru nemovitostí - TJ Sokol Puklice za 50,- Kč za m2.
- Záměr na prodej pozemků z důvodu stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“:
p.č. 707/20 o výměře 357 m2 oddělený z pozemku p.č.325/9, p.č. 707/2 o výměře
97 m2 oddělený z pozemku p.č.350/60, p.č. 707/3 o výměře 910 m2 oddělený
z pozemku p.č.350/60, p.č. 708/1 o výměře 358 m2 oddělený z pozemku
p.č.346/1, p.č. 708/8 o výměře 411 m2 oddělený z pozemku p.č.350/29, p.č. 708/3
o výměře 1 268 m2 oddělený z pozemku p.č.350/52, p.č. 708/7 o výměře 313 m2
oddělený z pozemku p.č.350/67 vše v k.ú. Studénky a pozemek p.č. 6259/28 o
výměře 119 m2 oddělený z pozemku p.č.100/18 v k.ú. Sasov. Prodej za 250,- Kč
za m2 za podmínky, že bude opravena silnice III/4051 dle dohody na schůzce na
Krajském úřadě dne 6.4.2018
- pronájem pozemků část p.č. 350/29 o výměře 7 m2, část p.č. 350/52 o výměře 15
m2, část p.č. 350/60 o výměře 72 m 2 a část p.č. 350/67 o výměře 20 m 2 vše v k.ú.
Studénky na dobu 1 roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli
stavby“II/602 Jihlava - JV obchvat“. Část p.č. 350/52 o výměře 222 m2 a část p.č.
350/60 o výměře 22 m2 na dobu 2 let počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli
stavby“II/602 Jihlava - JV obchvat“. Nájemné 20,- Kč za 1 m2.
- 15 členné zastupitelstvo obce pro další volební období
/dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů/
- zvýšení částky poskytované obcí na opravu kostela v Petrovicích o 37 303,- Kč
- protokol o vyřazení majetku k 17.5.2018 - bubnová sekačka - nefunkčnost,
- zastaralost
- závěrečný účet Mikroregionu Černé lesy za rok 2017
- převedení zůstatku rozpočtu 2017 ve výši 2026,05 Kč do rezervního fondu na rok
2018 - ZŠ a MŠ Puklice
- plán údržby na rok 2018 pro ČOV a kanalizaci obce Puklice
-

