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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 2.2.2018, 1800 h
Č. 01/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Jiří Kocanda, Tomáš Burian,
Ing. Bohdan Kalina, Roman Jun

Omluveni : Kamil Mrkos
Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Inventura obecního majetku
3) Zpráva o hospodaření za rok 2017, Zpráva o produkci a nakládání s odpady
4) Různé
5) Položkový rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022
6) 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 Tomáše Buriana, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 08/2017:
- pokračovat v dozoru nad stavební akcí přístavby budovy OÚ – průběžně plněno
- zajistit průběh prezidentských voleb – splněno, volby v pořádku proběhly
- připravit návrh položkového rozpočtu na rok 2018 – splněno, viz. dále
K bodu 2.: Inventura obecního majetku
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že inventarizační komise provedla inventuru obecního
majetku k 31.12.2017. Předložil zastupitelům k prostudování Inventarizační zprávu, přehled aktiv a
pasiv. Zastupitelé tuto zprávu inventarizační komise jednohlasně schválili.
K bodu 3.: 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 2017. Zastupitelé
zprávu prostudovali a vzali ji na vědomí.
Dále starosta předložil k prostudování Zprávu o produkci a nakládání s odpady v obci za rok 2017.
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.

Obecní úřad v Kuklíku
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K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé jednohlasně schválili návrh na zaměstnání jednoho pracovníka na veřejně prospěšné
práce od 1.4.2018 do 30.9.2018. Pověřili místostarostu obce vyřízením žádosti o dotaci od úřadu
práce.
- Zastupitelé byli informováni o průběhu příprav akce Setkání rodáků 2018.
Zastupitelé byli informováni o průběhu prací na přestavbě budovy obecního úřadu, na budově jsou
vícepráce zatím za přibližně 640 000 Kč.
- Zastupitelé jednohlasně schválili záměr prodeje pozemků v k.ú. Kuklík vzniklých dle
geometrického plánu č. 243-13/2017 Ing. Jaroslava Beneše: p.č. 252/3 o výměře 3 m 2 , p.č. 928 o
výměře 139 m2, p.č. 252/1 o výměře 27 m 2, p.č. 860/2 o výměře 354 m 2 a p.č. 930 o výměře 34
m2. Jedná se o pozemky u nemovitostí Jirákových a Vočadlových v Dědině, tyto pozemky jsou již
trvale využívány majiteli těchto nemovitostí.
- Zastupitelé jednohlasně schválili opravu obecní komunikace směrem k Odranci v Chobotě firmou
COLAS. Dále zastupitele jednohlasně schválili podání Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Kraje Vysočina na opravu této komunikace. Pověřili starostu a místostarostu obce k podání žádosti,
podpisu smlouvy o dílo s firmou COLAS a zajištění opravy.
K bodu 5.: Položkový rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019-2022
Starosta obce předložil zastupitelům návrh položkového rozpočtu na rok 2018. Návrh položkového
rozpočtu byl projednán ve finančním výboru a zveřejněn na úřední desce dne 15.1.2018. Zastupitelé
tento návrh položku po položce prostudovali a po debatě jej jednohlasně schválili. Položkový
rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu.
Starosta obce předložil zastupitelům návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kuklík na roky
2019 – 2022. Zastupitelé jej po prostudování jednohlasně schválili.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.10 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Tomáš Burian
Jiří Kocanda

…...........................
...............................

