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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 14.9.2018, 1800 h
Č. 05/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Veřejné osvětlení
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 – 04/2018:
- průběžně zajistit plnění zákona o ochraně osobních údajů – GDPR – průběžně postupně plněno
- zajistit průběh voleb do obecního zastupitelstva – volby proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že dne 25.8.2018 úspěšně proběhla akce Pohádková cesta. Veškeré
doklady jsou zaplaceny a bude podáno vyúčtování dotace na tuto akci.
- Obec požádala o dotaci na zásahovou jednotku od HZS Kraje Vysočina na územním odboru ve
Žďáru nad Sázavou, dotace bude činit cca 20 000Kč.
- Dne 5.10.2018 bude u úřadu přistaven kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad.
K bodu 3.: Veřejné osvětlení
Starosta obce informoval o tom, že je možnost získat dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení
za úsporná. Došlo by jednak k úspoře energie cca o polovinu a také k úspoře nákladů na veřejné
osvětlení. Dotace činí 50%, předběžné náklady dle předběžného projektu by měly činit cca 650 000
Kč. Předložil zastupitelům nabídku od společnosti Envipartner na vypracování projektu a podání
žádosti o dotaci na výměnu veřejného osvětlení. Náklady na zpracování žádosti by činily 35 000 Kč
bez DPH. Zastupitelé jednohlasně schválili vypracování projektu a podání žádosti o dotaci
společností Envipartner a pověřili starostu k podpisu smlouvy o dílo.

Obecní úřad v Kuklíku
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číslo účtu – 30228751 / 0100
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K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.4/2018 schválené starostou dne 5.8. 2018,
zastupitelé je prostudovali a vzali na vědomí.
- Zastupitelé jednohlasně schválili návrh převedení přístavby budovy obecního úřadu v hodnotě
7 913 000 Kč z nedokončeného majetku do technického zhodnocení budovy obecního úřadu.
- Starosta informoval zastupitele o průběhu tvorby zastavovací studie pro lokalitu U křížku. Narazilo
se na problémy s přístupovými pozemky k jednotlivým parcelám, studie se musí částečně předělat.
K bodu 5.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi 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

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

