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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 3.2.2017, 1800 h
Č. 01/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Inventura obecního majetku
4) Zpráva o hospodaření za rok 2016, Zpráva o produkci a nakládání s odpady
5) Přestavba budovy obecního úřadu
6) Dotace v roce 2017
7) Různé
8) Rozpočet na rok 2017
9) 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 – 07/2016:
- dohlédnout na průběh inventur obecního majetku – splněno, viz.dále
- pokračovat v administrativních úkonech spojených s dotací na pořízení dopravního automobilu –
splněno, viz.dále
- zajistit nabídku od banky na poskytnutí úvěru na rozšíření požární zbrojnice – splněno, viz.dále
- zajistit nákup sypače na obecní komunikace – splněno, sypač stál cca 100 000 Kč
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že úspěšně proběhly revize kotlů u občanů, kteří si tuto službu
objednali.
- Proběhla tříkrálová sbírka, na které se vybralo 11 200 Kč.
- Ve dnech 17. a 18. února budou v naší obci probíhat revize komínů a jejich čištění.
- V sobotu 18. února se uskuteční v sále budovy OÚ ve spolupráci s Evou Skalníkovou a kulturní
komisí dětský karneval.
K bodu 3.: Inventura obecního majetku
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že inventarizační komise provedla inventuru obecního
majetku k 31.12.2016. Předložil zastupitelům k prostudování Inventarizační zprávu, přehled aktiv a
pasiv. Zastupitelé tuto zprávu inventarizační komise jednohlasně schválili.
Obecní úřad v Kuklíku
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K bodu 4.: Zpráva o hospodaření obce za rok 2016, Zpráva o produkci a nakládání s odpady
Starosta obce předložil zastupitelům Zprávu o hospodaření obce Kuklík za rok 2016. Zastupitelé
zprávu prostudovali a vzali ji na vědomí.
Dále starosta předložil k prostudování Zprávu o produkci a nakládání s odpady v obci za rok 2016.
Je zde vyčísleno, kolik tun jednotlivých druhů odpadů bylo v minulém roce z naší obce vyvezeno.
Zastupitelé tuto zprávu prostudovali a vzali ji na vědomí.
K bodu 5.: Přestavba budovy obecního úřadu
Starosta obce seznámil zastupitele s dalším vývojem projektu přestavby budovy obecního úřadu. Je
hotový projekt pro stavební povolení, nyní se čeká na vyjádření dotčených institucí a bude podána
žádost na stavební úřad. Zároveň se tvoří prováděcí projekt, který bude podkladem pro realizaci
celého projektu a pro výběrové řízení na dodavatele.
Obec obdržela dvě nabídky na financování této akce úvěrem. Úvěry pro obce poskytují pouze
Komerční banka a Česká spořitelna. Přesnými nabídkami se budeme zabývat na příštím jednání.
K bodu 6.: Dotace v roce 2017
Zastupitelé se zabývali možnostmi získání dotací v roce 2017. Shodli se na tom, že na opravu
polních cest by bylo možné zažádat z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina. Z Kraje Vysočina
je také možnost získat dotaci na jednorázovou akci – Pohádkovou cestu a dotaci na zvýšení
akceschopnosti zásahové jednotky SDH Kuklík. Starosta dále informoval o tom, že je možnost získat
dotaci od ministerstva zemědělství ve výši 70% na vybudování míst pasivního odpočinku v naší
obci. Zastupitelé se shodli, že by se mohly umístit po naší obci další tři zastřešená turistická sezení –
ve Dvoře u lípy, na Chobotě a nad bytovkou. Zastupitelé pověřili starostu a místostarostu ke zjištění
dalších podmínek jednotlivých dotací a k zajištění žádostí o tyto dotace. Jelikož dotace na turistická
sezení vyžaduje složitější projekt a administrativu, schválili zastupitelé, aby projekt na tuto dotaci
vytvořila ve spolupráci s místostarostou obce společnost ENVIPARTNER, která zároveň podá
žádost o dotaci.
K bodu 7.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé jednohlasně schválili konání akce Setkání seniorů dne 11.3. v sále budovy OÚ.
- Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2016, které bylo starostou a místostarostou
obce schváleno 31.12.2016.
- Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017, které bylo starostou a místostarostou
obce schváleno 2.2.2017.
- Zastupitelům byla předložena zastavovací studie místní části Balkán vytvořená akad.arch. Petrem
Lechnerem v prosinci 2016. Jsou v ní vyobrazeny umístění a situace budoucích staveb na pozemcích
pana Lukáše Ondráčka a Davida Regenta. Zastupitelé tuto studii prostudovali a jednohlasně
schválili.
- Místostarosta obce seznámil zastupitele s vývojem dotace na dopravní automobil pro zásahovou
jednotku. Obec podala žádost o dotaci od Kraje Vysočina a žádost o registraci akce na ministerstvo
vnitra. Nyní se čeká na vyjádření, jde o formální záležitost, po té bude zpracována zadávací
dokumentace a vypsáno výběrové řízení.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že pozemkový úřad přijal žádost nadpoloviční většiny
vlastníků zemědělské půdy v katastru obce Kuklík o komplexní pozemkové úpravy, která byla

podána pod zastřešením obce Kuklík v prosinci 2016. Pozemkové úpravy začnou v naší obci
pravděpodobně za několik let, v pořadí je ještě několik obcí z okresu před námi.
K bodu 8.: Rozpočet obce Kuklík na rok 2017
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu byl projednán ve
finančním výboru a zveřejněn na úřední desce dne 15.1.2017. Zastupitelé tento návrh položku po
položce prostudovali a po debatě jej jednohlasně schválili. Rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu.
K bodu 9.: 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
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