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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 20.7.2018, 1800 h
Č. 04/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Komunální volby
4) Různé
5) 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 – 03/2018:
- zajistit pořádání Setkání rodáků 2018 – splněno, setkání se uskutečnilo 23.6., akce byla úspěšná.
- průběžně zajistit plnění zákona o ochraně osobních údajů – GDPR – došlo k úpravám na obecním
úřadu, tvoří se dokumenty – Organizační řád obecního úřadu, Provozní řád informačního systému,
Spisový a skartační řád.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že na opravu komunikace v Chobotě jsme již obdrželi dotaci
127000 Kč, dotace je i vyúčtována, obdrželi jsme také dotaci na turistická sezení cca 72 000 Kč, tato
akce byla realizována v minulém roce.
- Je také kompletně zaplacená a uzavřená rekonstrukce budovy obecního úřadu.
- Od září tohoto roku již nebudou platit současné kvalifikované certifikáty starosty, proto bylo třeba
objednat pro starostu a místostarostu nové certifikáty a tokeny.
K bodu 3.: Komunální volby
Starosta obce informoval o tom, že ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do obecního
zastupitelstva. Na minulém zastupitelstvu bylo schváleno, že nové zastupitelstvo bude mít opět 9
členů. Do 30.7. musí být na Městském úřadu Nové Město na Moravě podány kandidátní listiny.
Pomocí rozhlasu i osobně byla oslovena řada občanů, jestli by neměli zájem o kandidaturu do
zastupitelstva. Starosta byl pověřen zajistit složení volební komise a průběh voleb.

Obecní úřad v Kuklíku

IČO : 00599514

Tel: 602 260 927

Kuklík 25

Bankovní spojení – K.B. Žďár nad Sáz.

www.obeckuklik.cz

592 03 Sněžné

číslo účtu – 30228751 / 0100

e-mail : obec. kuklík@quick.cz

K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce vznesl návrh, aby se po rekonstrukci budovy OÚ změnily sazby za pronájem této
budovy, respektive sálu a příslušenství. Je zde nová kompletně vybavená kuchyň s novým barem,
nová sociální zařízení. Zastupitelé po debatě jednohlasně schválili následující sazby: místní občané –
léto – 500 Kč, zima – 800 Kč, ostatní občané – léto – 1000 Kč, zima – 1500 Kč.
- Starosta připomněl zastupitelům, že dne 25.8.2018 se uskuteční Pohádková cesta.
- Zastupitelé jednohlasně schválili konání tradičního veřejného shromáždění před volbami do
obecního zastupitelstva dne 28.9.2018.
- Na podzim se bude opravovat veřejné osvětlení směrem do Dvora, jak bylo zmíněno na minulém
zastupitelstvu. Zřejmě dojde k výměně všech svítidel za úspornější.
K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Tomáš Burian
Jiří Kocanda

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

