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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 4.11.2016, 1800 h
Č. 06/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Rozšíření hasičské zbrojnice
4) Získání dotace na nákup dopravního automobilu
5) Rozpočtová opatření
6) Poplatky za odpad na rok 2017, Vyhlášky o odpadech
7) Různé
8) 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 Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 05/2016:
- pokračovat v jednáních se stavební úřadem ve věci rekonstrukce mostovky u statku Junových a
dohlížet na probíhající stavební práce – splněno, viz. dále
- zajistit přípravu a konání voleb do krajského zastupitelstva – splněno, viz.dále
- zajistit žádost o poskytnutí daru 50 000 Kč od ŘLP pro zásahovou jednotku – splněno, viz. dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že volby do krajského zastupitelstva proběhli úspěšně, dostavilo se
61 voličů, v naší obci vyhrálo ANO, na druhém místě skončilo ČSSD
- Dar od společnosti ŘLP ve výši 50 000 Kč na zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky jsme již
obdrželi, byla podepsána darovací smlouva, nyní je třeba za poskytnuté prostředky pořídit majetek a
dotaci vyúčtovat.
- Smlouvy na nákup pozemků pod komunikacemi jsou již vloženy na katastr a čeká se na provedení
vkladu.
K bodu 3.: Rozšíření hasičské zbrojnice
Starosta obce předložil zastupitelům projekt na rozšíření hasičské zbrojnice vytvořený projekční
kanceláří Pelikán. Ještě bude třeba projekt částečně upravit podle požadavků CHKO Žďárské vrchy,
musí dojít k úpravě tvaru střechy u jedné přístavby. Zastupitelé pověřili starostu obce k dalším
jednáním.
Obecní úřad v Kuklíku
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K bodu 4.: Získání dotace na nákup dopravního automobilu
Starosta obce informoval o tom, že naše obec získala dotaci na pořízení dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku SDH Kuklík. Náklady na pořízení by měly činit zhruba 900 tisíc Kč, dotace od
ministerstva vnitra by měla být 450 tisíc Kč, dotace od kraje Vysočina 300 tisíc Kč a obec by měla
doplatit zbývajících 150 tisíc Kč. Zastupitelé pověřili velitele zásahové jednotky Ing. Bohdana
Kalinu k vypracování a schválení technické specifikace automobilu a místostarostu obce k zajištění
dalších administrativních úkonů.
K bodu 5.: Rozpočtová opatření
Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtová opatření č. 03/2016, které bylo starostou a
místostarostou obce schváleno dne 26.9.2016, č. 04/2016, které bylo schváleno 1.10.2016,
č.05/2016, které bylo schváleno 4.10.2016, č. 06/2016, které bylo schváleno 12.10.2016 a č.
07/2016, které bylo schváleno 3.11.2016. Zastupitelé je po jednotlivých položkách prošli a vzali na
vědomí. Rozpočtová opatření č.03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016 a 07/2016 tvoří přílohu tohoto
zápisu.
K bodu 6.: Poplatky za odpad na rok 2017, Vyhlášky o odpadech
Zastupitelé se zabývali výší poplatků za odpad na příští rok 2017. Starosta obce vznesl návrh, aby
výše poplatků včetně úlev pro studenty a seniory zůstala ve stejné výši jako v letošním roce.
Základní poplatek za občana činí 450 Kč, za chalupu 600 Kč. Zastupitelé ponechání výše poplatku i
na rok 2017 jednohlasně schválili.
Jelikož došlo ke změně právních předpisů, bude třeba také předělat obecně závazné vyhlášky
týkající se nakládání s odpadem a výše poplatků za odpad. Vytvořením nových návrhů vyhlášek byl
pověřen starosta obce.
K bodu 7.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce jmenoval inventarizační komisi k provedení inventury obecního majetku k
31.12.2016. Komise bude ve složení: předseda: Bohdan Kalina, členové: Roman Jun, Ladislav Rak,
Ladislav Regent, Jarmila Kocandová. Zastupitelé složení komise vzali na vědomí.
- Starosta vznesl návrh na pořízení barevné kopírky na formát A4 a A3. Je zde stále větší potřeba
barevného tisku, při tisku obecního zpravodaje, pozvánek a plakátů na různé společenské a kulturní
akce. Zastupitelé po debatě pořízení barevné kopírky v hodnotě do 40 000 Kč v hlasování 6 hlasů
pro, 1 proti a 1 se zdržel schválilo. Po dobrých dlouholetých zkušenostech s firmou REPROSERVIS
ze Žďáru nad Sázavou, která nám dodala již řadu kopírovacích strojů a tiskáren a má kvalitní a
dostupný servis, se zastupitelstvo rozhodlo o oslovení této firmy. Zajištěním nabídky a pořízením
stroje byl pověřen místostarosta obce.
- Zastupitelé jednohlasně schválili nákup přání, kalendářů a propisek pro občany v hodnotě do 5 000
Kč.
- Zastupitelé se zabývali úpravou a opravou čekárny na zastávce v Dědině v příštím roce. Dostali
jsme nabídku od paní Pavlišové, že by byla ochotna zastávku osázet vlastní zelení. Bylo by třeba
čekárnu v příštím roce zrenovovat a natřít.

- Obecní úřad zajišťuje pro občany služby – revize kotlů a revize komínů. Zájemci se průběžně hlásí.
Revize kotlů by mohla proběhnout ještě do konce roku, revize komínů pak zřejmě v průběhu února.
- Starosta obce seznámil zastupitele s akcemi, které se budou v dohledné době konat: 11.11.
proběhne v sále budovy obecního úřadu od 18 hodin tradiční veřejné shromáždění, 17.11. proběhne
v penzionu Kukla Vítání občánků, 26.11. organizuje předsedkyně komise pro práci s občany zdobení
a rozsvěcení vánočního stromku u budovy obecního úřadu.
K bodu 8.: 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

Roman Jun
Jiří Kocanda
.
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