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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 26.5.2018, 1800 h
Č. 03/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Ing. Bohdan Kalina
Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Audit hospodaření obce za rok 2017
4) Přístavba budovy OÚ
5) Různé
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 – 02/2018:
- pokračovat v dozoru nad stavební akcí přístavby budovy OÚ – splněno, viz.dále
- zajistit upomínkové předměty na Setkání rodáků – splněno
- zajistit kupní smlouvy na pozemky - splněno
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že jsou podepsané kupní smlouvy s Pavlem Jirákem a Klárou
Muzikářovou a s Milanem a Annou Vočadlovými. Již byly podány i návrhy na vklad na katastru
nemovitostí.
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.2/2018 schválené starostou dne 18.3. 2018 a
rozpočtové opatření č.3/2018 schválené starostou dne 7.5. 2018, zastupitelé je prostudovali a vzali na
vědomí.
- Zaměstnanec na VPP pan Miroslav Sláma již od 1.4.pracuje, byla s ním podepsána smlouva, na
jeho plat a pojištění dostáváme dotaci od úřadu práce.
- cesta v místní části Chobot je hotová, celkem stála 360 000 Kč, z Programu obnovy venkova
dostaneme dotaci 120 000 Kč. Podél cesty došlo dne 1.5.2018 k výsadbě bukové aleje, bylo
vysázeno 30 stromů, na tuto výsadbu jsme získali dotaci 10 800 Kč od Nadace Partnerství, jedná se o
vybrané prostředky v hlasování v anketě Strom roku 2017, již došlo k vyúčtování dotace.
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K bodu 3.: Audit hospodaření obce za rok 2017
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že dne 10. května proběhla kontrola hospodaření obce v
roce 2017. Předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kuklík za rok
2017, nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Zastupitelé po prostudování tuto Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Kuklík za rok 2017 s výrokem bez výhrad jednohlasně
schválili. Dále také jednohlasně schválili předložený Závěrečný účet obce za rok 2017, Účetní
závěrku obce za rok 2017 a Zprávu o hospodaření obce za rok 2017.
K bodu 4.: Přístavba budovy OÚ
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že rekonstrukce budovy obecního úřadu a hasičské
zbrojnice je hotová, proběhla řádná kolaudace. Byly zaplaceny dvě faktury za celkem 5,5 milionu
Kč, došlo k vyčerpání úvěru od Komerční banky. Zastupitelům byl předložen soupis méněprací a
víceprací, vícepráce celkem činily 890 000 Kč bez Dph, firmou Konig bude vystavena poslední
konečná faktura, kterou obec zaplatí dle plánu z rozpočtu obce, bude podepsán dodatek ke smlouvě.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce vznesl návrh, aby po komunálních volbách, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října
2018 mělo nově zvolené zastupitelstvo 9 členů, stejně jako doposud. Zastupitelé tento návrh
jednohlasně schválili.
- Zastavovací studie lokality u Křížku se tvoří, došlo k jednání s projekční kanceláří Pelikán, CHKO
Žďárské vrchy a zástupci Měú NMNM. Studie by měla být hotová do podzimu, dojde i k jednání s
případnými zájemci o zástavbu. Obec musí objednat u geodetů výškopis a polohopis této lokality.
- Starosta obce informoval o tom, že máme objednaný Pasport veřejného osvětlení. Je to důležitý
dokument, který má každá obec mít. Tvorba pasportu byla zadána u společnosti Envipartner,
dokument bude stát 24 000 Kč, díky němu bude moct obec například žádat o dotace na rekonstrukce
nebo rozšíření veřejného osvětlení.
- V současné době nefunguje oddělené zapínání veřejného osvětlení podél cesty ze Dvora k hlavní
silnici. Nyní svítí tato řada světel společně s veřejným osvětlením ve Dvoře, na podzim dojde k
opravě firmou Emont, dle ceny se uvidí, v jakém rozsahu oprava bude.
- Zastupitelé jednohlasně schválili nákup tří plastových černých kontejnerů na komunální odpad,
jeden stojí 7 500 Kč.
- Zastupitelé se zabývali novým zákonem o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR, pod kameru
umístěnou na budově OÚ bude umístěna cedule „Prostor monitorován kamerovým systémem“, na
úřadu musí být uzamykatelné skříně, kde budou umístěné důležité dokumenty, došlo k zaheslování
počítače, tvoří se potřebné směrnice.
- Zastupitelé se zabývali přípravou a organizačním zajištěním Setkání rodáků 2018, které se
uskuteční 23.6.2018.
- Zastupitelé jednohlasně schválili pořádání Pohádkové cesty pro děti dne 25.8.2018

K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.30 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Tomáš Burian
Jiří Kocanda

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

