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OBECNÍ ÚŘAD V KUKLÍKU
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kuklík konaného dne
26.10.2018 , od 1800 hodin
Č. 06/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kuklík bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním starostou obce Ing.
Ladislavem Regentem, dále jako předsedající.
Před zahájením zasedání předsedající zkontroloval, zda všichni členové nového zastupitelstva
obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kuklík zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 19.10.2018 do 26.10.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č.1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).
2) Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“a podpisem na
připraveném archu (Příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Romana Juna a Jiřího Kocandu a zapisovatelem Ing.
Ladislava Raka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Tento návrh byl jednohlasně
schválen.
4) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Návrh programu:
I) Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) Volba starosty
c) Volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
IV) Různé
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Tento návrh byl zastupitely jednohlasně schválen.

Bod I) - Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající Ing. Ladislav Regent konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. Zastupitelé
jednohlasně schválili způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Dále předsedající navrhl, aby zastupitelé neustavovali návrhovou a volební komisi, volba starosty
bude vedena předsedajícím Ing. Ladislavem Regentem. Zastupitelé tento návrh jednohlasně
schválili.

b) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán jeden
návrh: Člen zastupitelstva Ing. Ladislav Rak navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Ladislava
Regenta, žádný další návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bylo tedy hlasováno o návrhu, aby funkci starosty
vykonával Ing. Ladislav Regent. Návrh byl jednohlasně schválen. Starostou obce byl zvolen Ing.
Ladislav Regent.
c) Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Ladislav Regent navrhl zvolit do funkce místostarosty
Ing. Ladislava Raka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
O tomto návrhu bylo hlasováno. Návrh byl jednohlasně schválen. Místostarostou obce byl zvolen
Ing. Ladislav Rak.
Bod II) – Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající Ing. Ladislav Regent úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý )§ 117 odst.
3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý bude mít
tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. V hlasování byl tento návrh jednohlasně schválen.
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Ladislav Regent navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Romana Juna. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko k tomuto návrhu sděleno nebylo.
O tomto návrhu bylo hlasováno. Návrh byl v hlasování jednohlasně schválen. Předsedou finančního
výboru obce byl zvolen Roman Jun.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Ladislav Regent navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru Jiřího Kocandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

O tomto návrhu bylo hlasováno. Návrh byl v hlasování jednohlasně schválen. Předsedou
kontrolního výboru obce byl zvolen Jiří Kocanda.
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy na členy finančního výboru: Josef Kocanda, Pavel Kalina.
Zastupitelé tento návrh v hlasování jednohlasně schválili.
Členy finančního výboru se stávají Josef Kocanda a Pavel Kalina.
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy na členy kontrolního výboru: Kamil Mrkos, Pavel Mrkos.
Zastupitelé tento návrh v hlasování jednohlasně schválili.
Členy kontrolního výboru se stávají Kamil Mrkos a Pavel Mrkos.
Bod III) - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Přesedající navrhl, aby odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, starosty
obce, místostarosty obce, předsedů kontrolního a finančního výboru a zaměstnancům obecního
úřadu zůstaly ponechány do konce roku 2018 ve stejné výši jako doposud (dle přiložených platových
výměrů). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.
O tomto návrhu bylo hlasováno. Návrh byl v hlasování 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo schválen.

Bod IV) - Různé
 Starosta obce Ing. Ladislav Regent po debatě navrhl, aby se předsedkyní Komise pro
společenské záležitosti, kulturu a sport stala Hana Kalinová. . Zastupitelé tento návrh
jednohlasně schválili.
 Zastupitelé se zabývali tím, že v obci dlouhodobě chybí místo, kde by se mohly děti a jejich
rodiče společně scházet a účelně trávit svůj volný čas. Ideálním místem pro trávení aktivního a
pasivního odpočinku by bylo veřejné dětské hřiště. Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že
je možno podat žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova na vybudování veřejného dětského hřiště. Obec pro tento záměr v minulosti
koupila pozemky nad budovou obecního úřadu vedle bytovky, jedná se o parcely 548/9 a malá
část parcely 548/6. Dotace by činila 70 %. Předběžná kalkulace na výstavbu dětského hřiště s
certifikovanými prvky na tomto pozemku činí cca 600 000 Kč. Zastupitelé tento záměr
vybudování veřejného dětského hřiště a podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
v hlasování 6 pro, 3 proti schválili. Pověřili starostu a místostarostu k zajištění podání žádosti o
tuto dotaci.

 Starosta obce předložil zastupitelům nový návrh Jednacího řádu obce Kuklík. Dal ho
zastupitelům k prostudování. Návrh se bude schvalovat na příštím jednání zastupitelstva.
 Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že projekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení je
téměř hotový a bude podána žádost o dotaci. Tento záměr byl schválen předchozím
zastupitelstvem.
 Starosta obce vznesl návrh na nákup programu na evidenci obecního majetku. Zastupitelé tento
návrh jednohlasně schválili a pověřili starostu pořízením programu.
 Zastupitelé se zabývali změnou na pozici velitele zásahové jednotky obce. Byl vznesen návrh,
aby se novým velitelem stal Jiří Kocanda. Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili a Jiří
Kocanda byl zvolen velitelem zásahové jednotky obce Kuklík Jelikož Jiří Kocanda musí
absolvovat školení velitelů u HZS a velitelské zkoušky, než se tak stane, bude jej zastupovat
Roman Jun.
 Zastupitelé se zabývali zimní údržbou místních komunikací v obci. Byly stanoveny podmínky,
které bude muset poskytovatel služby splňovat. Poskytovatelé služeb můžou podat své nabídky
do konání příštího zastupitelstva, které proběhne 16. listopadu 2018, kde bude vybrán vhodný
uchazeč.
 Starosta obce informoval o tom, že 17.11.2018 proběhne v sále budovy OÚ Vítání občánků.
Předsedající ukončil ustavující zasedání zastupitelstva ve 20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne: 26.10.2018
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil : Roman Jun
Jiří Kocanda

Ing. Ladislav Regent
Starosta obce Kuklík
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