Obec Kuks
Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Kuks dne 24.6. 2021
Program jednání:
1/ Zahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatele
2/ Kontrola usnesení ze dne 28.4. 2021
3/ Podněty občanů, vystoupení hostů
4/ Hospodaření obce k 31.5. 2021 a Rozpočtová opatření
5/ Přijetí dotací od Královéhradeckého kraje
6/ Rekonstrukce komunikace Kuks – Stanovice I. etapa
7/ Smlouva o zřízení břemene – ČEZ Distribuce
8/ Výsadba zeleně „Alej Kašov“
9/ Různé
10/ Diskuse
11/ Usnesení
Zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva obce
Bod 1 - pan starosta (předsedající) zahájil jednání v 18.00 hodin, konstatuje, že jednání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, přítomna je nadpoloviční většina, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se
omluvil Ing. Pavel Černý, p. Roleček Jiří. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen. Jako
zapisovatelka dnešního jednání je navržena p. Jitka Benčeková, ověřovatelé zápisu p. Flégl Aleš a p.
Ledvinka Tomáš.
Starosta dává hlasovat k návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Hlasování k bodu č. 1 – „Pro“ hlasuje 7 přítomných zastupitelů. (hlasuje se zdvižením ruky)
Bod 2 – Kontrola usnesení ze dne 28.4. 2021
-

splněno

Bod 3) – Podněty občanů / vystoupení hostů - nejsou
Bod 4) - Hospodaření obce k 31.5. 2021
Starosta – předkládá přehled hospodaření obce k 31.5. 2021, současně Rozpočtová opatření 3 a 4
Zastupitelstvo: vede rozpravu nad přehledem hospodaření a rozpočtovým opatřením.
Návrh usnesení k bodu č.4:
Zastupitelstvo obce:
I. schvaluje
hospodaření k 31.5. 2021
II. schvaluje
Rozpočtové opatření č.4
III. bere na vědomí
Rozpočtové opatření č.3
Hlasování k návrhu usnesení bodu č.4 – „Pro“ hlasuje 7 přítomných zastupitelů.
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Bod 5) – Přijetí dotací od Královéhradeckého kraje
Starosta – předkládá k přijetí dotace a finanční příspěvek z Královéhradeckého kraje. Jedná se o
investiční dotaci na účel „Pořízení chytrých technologií“ ve výši 358 000,- Kč, neinvestiční dotaci na
účel „Obnova památkového fondu“ ve výši 215 000.- Kč a finanční příspěvek na „Štěpkování nebo
drcení klestu“ ve výši 80 100,- Kč.
Návrh usnesení k bodu č.5
Zastupitelstvo obce
schvaluje
1) Přijetí finančního příspěvku na „Štěpkování nebo drcení klestu“ ve výši 80 100,- Kč
2) Neinvestiční dotaci na účel „Obnova památkového fondu“ ve výši 215 000.- Kč
3) Investiční dotaci na účel „Pořízení chytrých technologií“ ve výši 358 000,- Kč
Hlasování k návrhu usnesení bodu č.5 – „Pro“ hlasuje 7 přítomných zastupitelů.
Bod 6) – Rekonstrukce komunikace Kuks – Stanovice I. etapa
Starosta předkládá k projednání Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek, jako výsledek jednání
hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce
komunikace, I. etapa“.
Zastupitelé se seznamují se Zprávou a vítají brzké zahájení prací, ovšem jsou si vědomi nastalých
komplikací s ohledem na nutnost silničních uzávěrek. Pověřují starostu informováním obyvatel o
jednotlivých krocích ohledně stavby.
Návrh usnesení k bodu č.6:
Zastupitelstvo obce:
I.
projednalo
důvodovou zprávu a závěry hodnotící komise z hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku
na stavební práce „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“.
II.
rozhodlo
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel
splnil podmínky účasti v zadávacím řízení: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČO: 608 38 744 (2 987 088,27 Kč bez DPH, 3 614 376,81 Kč vč. DPH).
III. s c h v a l u j e
výsledek veřejné zakázky na stavební práce „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce
komunikace, I. etapa“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení.
IV. u k l á d á
Jiřímu Beranovi – starostovi obce,
podepsat smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 (2 987 088,27 Kč
bez DPH, 3 614 376,81 Kč vč. DPH).
Termín: do 30. 9. 2021
Hlasování k návrhu usnesení bodu č.6 – „Pro“ hlasuje 7 přítomných zastupitelů.
Bod 7) – Smlouva o zřízení břemene – ČEZ Distribuce
Starosta – předkládá k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2021602/VB/01 Kuks – KNN PRO P.Č. 426/1 (Příloha)
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Zastupitelstvo – se seznamuje s umístěním konkrétní přípojky NN – jde o připojení plánované
zastavitelné plochy Z2. Pozn. k přípojce NN přiložit i kabel VO.
Návrh usnesení k bodu č.7:
Zastupitelstvo obce
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021602/VB/01 Kuks – KNN PRO P.Č. 426/1 (Příloha)
Hlasování k návrhu v bodě č. 7 – „Pro“ hlasuje 7 přítomných zastupitelů
Bod 8) – Výsadba zeleně „Alej Kašov“
Starosta přibližuje projekt výsadby zeleně v Kašově pod názvem „Alej Kašov“
Zastupitelé vedou rozpravu k uvedenému projektu. Projekt je potřeba předfinancovat (zohledněno
v rozpočtu) realizace projektu se předpokládá v říjnu.
Návrh usnesení k bodu č.8:
Zastupitelstvo obce
schvaluje
akci „Výsadba ovocné linie v obci Kuks – Kašov"
Hlasování k návrhu v bodě č. 8 – „Pro“ hlasuje 7 přítomných zastupitelů
Bod 9) – Různé
Starosta informuje o
- společném jednání Správní a Dozorčí rady společnosti Královéhradecká labská
Budoucí směřování společnosti, žádost o odpuštění úroků z dluhu vůči Khk.
- SR společnosti Revitalizace Kuks o.p.s. další jednání 29.6. 2021
- vypsání veřejné zakázky na akci „Opěrná zeď“ (u hasičárny)
- plánovaných kulturních akcích

o.p.s.

10) Diskuse
Wolek – žádost o příspěvek pro TJ Jiskra Kuks – výstavba stánku „občerstvení“
Návrh – úhrada ½ nákladů – zapracování do Rozpočtových opatření.
11) Usnesení – viz. Příloha
Po ukončení diskuse, starosta přechází k usnesení. (Výpis usnesení viz. Příloha zápisu)
Zapsala: Jitka Benčeková
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu:
Začátek jednání: 18:00 hod.
Konec jednání:
19:20 hod.

Zápis vyhotoven dne 28.6. 2021
Ověřovatelé zápisu:

...................................
Tomáš Ledvinka

...........................................
Aleš Flégl

……………………………………
Jiří Beran - starosta
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