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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 28.11.2017, 1800 h
Č. 07/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Kamil Mrkos, Ing. Bohdan Kalina
Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Přístavba budovy obecního úřadu
4) Místní poplatky na rok 2018
5) Různé
6) 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 – 06/2017:
- pokračovat v dozoru nad stavební akcí přístavby budovy OÚ – průběžně plněno
- dohlédnout na průběh voleb do Parlamentu ČR – splněno, volby řádně proběhly
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že přestavěný vozík za DA je již v garáži, přestavba stála 32 000
Kč, faktura firmě Vezeko je zaplacená, je vyúčtovaná dotace na zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky SDH Kuklík ve výši 15 000 Kč, vozík je přihlášený a má TP.
- Byla umístěna odpočinková zastřešená sezení, faktura Tomáši Burianovi byla zaplacena a bylo
podáno závěrečné vyhodnocení akce a vyúčtování na ministerstvo zemědělství, na dotaci čekáme.
- Proběhlo veřejné shromáždění. Zde vznesli občané prosbu na umístění dvou dopravních zrcadel,
bude projednáno v bodě Různé.
- V lednu příštího roku se uskuteční Volby prezidenta ČR. Byl jmenován zapisovatel, volební
místnost bude v klubovně hasičů, ta by do voleb měla být po rekonstrukci připravena.
- Starosta informoval o tom, že obec objednala u společnosti Envipartner pasport veřejného osvětlení
a příští rok objedná pasport místních komunikací. Obec tyto dokumenty nemá a měla by mít.
- V sobotu 2.12. před budovou OÚ proběhne rozsvěcování vánočního stromu, ten zajistí Kamil
Mrkos.
- Bylo objednáno 20 výtisků knihy Žďársko z nebe. Budou v ní vybrané letecké snímky okresu Žďár
nad Sázavou a krátké povídání o naší obci s fotografiemi.

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

Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.7/2017 zveřejněné a schválené starostou a
místostarostou obce dne 25.10. 2017 a rozpočtové opatření č.8/2017 zveřejněné a schválené
starostou a místostarostou obce dne 8.11. 2017, zastupitelé jej prostudovali a vzali na vědomí.
-

K bodu 3.: Přístavba budovy obecního úřadu
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu stavebních prací na budově obecního úřadu. Již byla
firmou Konig CZ vystavena první faktura na částku cca 2,6 mil. Kč, faktura je již zaplacena, byla
uhrazena z úvěru od Komerční banky.
K bodu 4.: Místní poplatky v roce 2018
Zastupitelé se zabývali výší místních poplatků v roce 2018. Jedná se o místní poplatek za odpad, ze
psů, z ubytovací kapacity a rekreační poplatky. Starosta obce vznesl návrh, aby výše místních
poplatků zůstala ve stejné výši jako v roce 2017. Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé jednohlasně schválili podání Žádosti o příspěvek z Nadace Partnerství z výtěžku
soutěže Strom roku. Zastupitelé dále schválili, že příspěvek, který by měl činit 10 300 Kč, bude
použit na výsadbu bukové aleje podél opravované polní cesty na Chobotě. Místostarosta obce byl
pověřen k podání žádosti.
- Zastupitelé jednohlasně schválili nákup dvou kulatých dopravních zrcadel o průměru 80 cm a
sloupků, objednáním pověřili místostarostu obce. Jedno bude umístěno u Křížku, druhé u Librových
proti výjezdu u domu paní Slámové.
- Zastupitelé jednohlasně schválili nákup kalendářů a tužek v hodnotě do 5 000 Kč, které budou
spolu s novoročním přáním rozdány občanům.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že nemocnice v Novém Městě na Moravě vznesla
prostřednictvím mikroregionu Novoměstsko žádost na všechny obce v mikroregionu o poskytnutí
příspěvku na nákup operační rampy pro urologické oddělení. Zastupitelé jednohlasně schválili
příspěvek pro nemocnici ve výši 2 000 Kč za obec Kuklík.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že na základě nového Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o
výši výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků musí dojít od 1.1.2018 k
úpravě v odměňování starosty, místostarosty a zastupitelů. Na příštím jednání bude vznesen návrh na
výši odměn v následujícím roce.
- Zastupitelé se krátce zabývali novým nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR. Jedná se o
nařízení, které vstupuje v účinnost 25. května 2018 a přináší dosud největší revoluci v ochraně
osobních údajů pro celou EU. Obec se tímto nařízením a přípravě jeho plnění bude zabývat po
novém roce.
- Starosta obce informoval o tom, že ve spolupráci s finančním výborem připravuje návrh rozpočtu
na rok 2018. Rozpočet bude zveřejněn na úřední desce a bude se schvalovat na příštím jednání
zastupitelstva.

- Starosta obce jmenoval inventurní komisi k provedení inventury obecního majetku k 31.12.2017.
Komise bude ve složení: předseda: Bohdan Kalina, členové: Roman Jun, Ladislav Rak, Ladislav
Regent, Jarmila Kocandová. Zastupitelé složení komise vzali na vědomí.
K bodu 6.: 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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...............................

