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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 14.12.2016, 1800 h
Č. 07/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Roman Jun, Ing. Bohdan Kalina
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) Obecně závazné vyhlášky
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 – 06/2016:
- pokračovat v jednáních s projekční kanceláří Pelikán – viz. dále
- pokračovat v administrativních úkonech spojených s dotací na pořízení dopravního automobilu –
viz. dále
- vypracovat nový návrh obecně závazných vyhlášek týkajících se nakládání s odpadem a poplatků
za odpad – splněno, viz. dále
- zajistit nákup kalendářů a propisek pro občany – splněno, kalendáře jsou připraveny pro občany
- pokusit se zajistit revize kotlů pro místní občany – splněno, na konci prosince revize proběhnou,
dle seznamu zájemců
- zajistit nákup barevné kopírky – splněno – multifunkční barevná kopírka byla pořízena u žďárské
pobočky firmy REPROSERVIS za necelých 38 000 Kč.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, proběhlo tradiční veřejné shromáždění občanů a chalupářů naší
obce, Vítání občánků, kde se vítalo celkem šest dětí, dále rozsvěcování vánočního stromku u budovy
obecního úřadu.
- Naše obec získala dar ve výši 25 000 Kč za 4. místo v kategorii obcí do 500 obyvatel v soutěži
Kraje Vysočina My třídíme nejlépe.
- Zastupitelé vzali na vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků občanů
naší obce s Městským úřadem Nové Město na Moravě.
Obecní úřad v Kuklíku
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- Starosta obce informoval o tom, že proběhla kontrola na opravu místní komunikace na Kopci, na
kterou jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova od Kraje Vysočina. Kontrola neshledala
žádné pochybení a nedostatky.
K bodu 3.: Rozšíření hasičské zbrojnice
Starosta obce předložil zastupitelům upravený projekt na rozšíření hasičské zbrojnice vytvořený
projekční kanceláří Pelikán. Projekt byl upraven dle požadavků hasičů a z horní strany rozšířen o
další skladovací prostory. K tomu, aby kolem nově vybudované garáže měla obec ještě malý proužek
vlastního pozemku, je nutné odkoupit část pozemku od pana Jarmila Juna. Starosta obce vznesl
návrh, aby obec nechala zaměřit potřebnou část pozemku p.č.550/2 a tuto část odkoupila. Zastupitelé
tento záměr odkupu části pozemku 550/2 od pana Jarmila Juna jednohlasně schválili. Starosta obce
byl pověřen k zajištění geodetů na zaměření pozemku a společně s Romanem Junem k jednáním s
panem Jarmilem Junem.
Dále starosta obce informoval o tom, že bylo osloveno několik bank k předložení nabídek na
poskytnutí úvěru na přestavbu ve výši cca 4 miliony Kč. Nabídky budou k dispozici po novém roce.
K bodu 4.: Získání dotace na nákup dopravního automobilu
Zastupitelé byli informováni o tom, že na pořízení dopravního automobilu máme přislíbenou dotaci
450 000 Kč od ministerstva vnitra, 300 000 Kč od Kraje Vysočina. Dle předběžných nabídek by se
cena automobilu měla pohybovat do 950 000 Kč. Zastupitelé jednohlasně schválili způsob
financování automobilu: 450 000 Kč dotace od MV, 300 000 Kč dotace od kraje Vysočina, 200 000
Kč z vlastních zdrojů - uvolnění částky 200 000 Kč z rozpočtu obce. Dále byla zastupitelům
předložena technická specifikace vozidla k prostudování. Zastupitelé technickou specifikaci
jednohlasně schválili a pověřili místostarostu obce k zajištění dalších potřebných kroků.
K bodu 5.: Rozpočtová opatření
Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtová opatření č. 08/2016, které bylo starostou a
místostarostou obce schváleno dne 19.11.2016 a č. 09/2016, které bylo schváleno 14.12.2016.
Zastupitelé je po jednotlivých položkách prošli a vzali na vědomí. Rozpočtová opatření č.08/2016 a
09/2016 tvoří přílohu tohoto zápisu.
K bodu 6.: Obecně závazné vyhlášky
Starosta obce předložil zastupitelům návrh nové Obecně závazné vyhlášky č.01/2016 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Kuklík. Je v ní stanoveno jakým způsobem dochází
ke sběru, třídění a likvidaci jednotlivých druhů odpadů. Zastupitelé návrh této vyhlášky jednohlasně
schválili.
Dále starosta obce předložil k prostudování návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2016 o nočním
klidu. Zastupitelé tento návrh vyhlášky jednohlasně schválili.
K bodu 7.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce vznesl návrh, aby obec zakoupila sypač na zimní údržbu místních komunikací.
Vzhledem k počasí za poslední zimy je stále větší potřeba komunikace sypat pískem nebo štěrkem.
Tuto službu pro nás dosud zajišťuje družstvo Daňkovice, tyto služby jsou ale někdy nespolehlivé.

Zastupitelé v hlasování 5 pro a 1 proti schválili nákup samonakládacího sypače v pořizovací ceně do
100 000 Kč, pověřili místostarostu k jeho zajištění.
- Starosta obce předložil zastupitelům seznam nepotřebného drobného majetku a vznesl návrh na
jeho vyřazení. Zastupitelé vyřazení tohoto majetku z evidence majetku obce jednohlasně schválili.
Seznam tvoří přílohu tohoto zápisu.
- Starosta seznámil zastupitele s tím, že od 12.12.2016 začíná platit obnovený digitální katastrální
operát. Již jsou definitivně platné nové digitální katastrální mapy.
- Starosta vznesl návrh na navýšení odměn zastupitelům, starostovi a místostarostovi obce,
předsedům výborů a kulturní komise a zaměstnancům obecního úřadu. Zastupitelé navýšení odměn
jednohlasně schválili,
- Zastupitelé jednohlasně schválili návrh, aby se obec Kuklík v roce 2017 až do schválení rozpočtu
řídila rozpočtovým provizoriem.

K bodu 8.: Závěrem bylo předneseno a přijato šesti hlasy ze šesti 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
.
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