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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 16.11.2018, 1800 h
Č. 07/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Jiří Kocanda, Josef Kocanda,
Kamil Mrkos, Roman Jun, Pavel Mrkos, Hana Kalinová

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu
2) Zastavovací studie u Křížku, změna územního plánu
3) Jednací řád
4) Poplatky
5) Výpočetní technika na obecním úřadu
6) Zimní údržba
7) Odměny zastupitelům a zaměstnancům
8) Různé
9) Projednání návrhu položkového rozpočtu na rok 2019
10) Usnesení a závěr jednání

K bodu 1. : Schůzi zahájil a řídil starosta obce Ing. Regent. Starosta 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.
K bodu 2.: Zastavovací studie u Křížku, změna územního plánu
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu tvorby zastavovací studie v lokalitě u Křížku.
Proběhlo jednání mezi projektantem o odborem územního plánování stavebního úřadu v NMNM,
jsou ještě třeba určité změny a korekce, po té bude následovat jednání s vlastníky dotčených
pozemků a zájemců o stavění.
Vyvstává zde také nutnost změny územního plánu nebo tvorby územního plánu nového. Proto bude
osloven projektant, který navrhne nejvhodnější řešení. Změna by měla být zahájena v příštím roce.
K bodu 3.: Jednací řád
Starosta obce na minulém jednání předložil k prostudování návrh nového jednacího řádu obecního
zastupitelstva v Kuklíku. Nyní dal o tomto návrhu hlasovat. Zastupitelé jednací řád jednohlasně
schválili. Jednací řád bude platný od dnešního dne, tedy od 16.11.2018.

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.: Poplatky
Zastupitelé se zabývali veškerými obecními poplatky na rok 2019. Starosta obce vznesl návrh, aby
místní poplatky zůstaly ve stávající výši. Zastupitelé ponechání výše místních poplatků jednohlasně
schválili. Výše poplatků je tedy následující:
- Poplatky za odpad – dospělí – 450 Kč, děti a studenti do 26 let – 200 Kč, senioři nad 70 let – 350
Kč, chalupáři – 600 Kč, občané, kteří se prokazatelně v obci nezdržují více než 6 měsíců –
osvobozeni.
- Poplatek ze psů – za 1. psa – 100 Kč, za každého dalšího – 200 Kč, invalidní důchodci – za 1. psa –
50 Kč, za dalšího – 100 Kč.
- Poplatek z rekreačního pobytu – 10 Kč osoba/den, poplatek z ubytovací kapacity – 2 Kč lůžko/den,
poplatek ze vstupného – 10 %.
K bodu 5.: Výpočetní technika na obecním úřadu
Starosta obce informoval o tom, že kvůli novému nařízení o ochraně osobních údajů GDPR zde
vyvstává nutnost, aby starosta, místostarosta a účetní obce měli k dispozici obecní notebook, na
kterém by mohli ze svého domova vyřizovat obecní záležitosti a pracovat pro obec a obecní úřad.
Obec již jeden notebook vlastní, je ale třeba pořídit dva další včetně programového vybavení a
antivirové ochrany. Proto starosta vznesl návrh na zakoupení dvou notebooků včetně Microsoft
office a antivirů v celkové hodnotě do 50 000 Kč. Zastupitelé tento návrh v hlasování 8 pro a 1 se
zdržel schválili. Jelikož nám veškeré počítače spravuje firma Autocont ze Žďáru, bylo by
nejvhodnější notebooky zakoupit u ní. Zastupitelé pověřili místostarostu obce k oslovení firmy
Autocont.
K bodu 6.: Zimní údržba
Starosta obce informoval o tom, že obec obdržela nabídku na zimní údržbu místních komunikací od
podnikatele Pavla Kaliny. Nabídnutá cena za tuto službu činí 480 Kč/hodina bez DPH za traktor, 850
Kč/hodina bez DPH za manipulátor. Obec vystaví podnikateli objednávku.
K bodu 7.: Odměny zastupitelům a zaměstnancům v roce 2019
Starosta navrhl, aby odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, starosty
obce, místostarosty obce, předsedů kontrolního a finančního výboru a zaměstnancům obecního úřadu
zůstaly ponechány v roce 2019 ve stejné výši jako doposud. Zastupitelé tento návrh jednohlasně
schválili.
K bodu 8.: Různé
- Starosta obce informoval o tom, že došlo k zaměření dalšího úseku místní komunikace v místní
části Chobot kolem Sedláčků. Již s tím byli seznámeni majitelé dotčených pozemků, bude zpracován
geometrický plán a proběhnou jednání o odkupu pozemků pod komunikacemi.
- Starosta informoval o tom, že do konce listopadu dojde k zaplacení mimořádné splátky ve výši
500000 Kč úvěru na rozšíření budovy OÚ od Komerční banky.
- V současné chvíli se zpracovává projekt a žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště nad
budovou obecního úřadu.
- Společností Envipartner byla podána žádost o dotaci na výměnu veřejného osvětlení.

- Jelikož má obec již zastaralý pasport místních komunikací, který je v dnešní době naprosto
nevyhovující, bude třeba najít zpracovatele nového pasportu. Proto byli starosta a místostarosta obce
pověřeni k zajištění nabídek na vytvoření nového pasportu místních komunikací a dopravního
značení.
- Zastupitelé jednohlasně schválili ponechat příspěvky na dary pro občany slavící životní jubilea a na
nově narozené dítě ve stávající výši – dary – 500 Kč na osobu, nově narozené dítě – 5000 Kč.
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.5/2018 schválené starostou dne 15.9. 2018 a
rozpočtové opatření č.6/2018 schválené starostou dne 9.10. 2018, zastupitelé je prostudovali a vzali
na vědomí.
- Zastupitelé jednohlasně schválili nákup kalendářů a propisek, které se budou rozdávat občanům
společně s novoročními přáními, do částky 5000 Kč.
K bodu 9.: Projednání návrhu položkového rozpočtu na rok 2019
Starosta obce předložil zastupitelům návrh položkového rozpočtu obce Kuklík na rok 2019. Návrh
byl vytvořen ve spolupráci s finančním výborem. Zastupitelé rozpočet po jednotlivých položkách
prostudovali a souhlasili s jeho podobou. Návrh bude vyvěšen na úřední desce obce a schválen na
příštím zasedání zastupitelstva.
K bodu 10.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti 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

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

