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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 22.12.2017, 1800 h
Č. 08/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Roman Jun
Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Odměny členů obecního zastupitelstva
3) Rozpočet na rok 2018
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 – 07/2017:
- pokračovat v dozoru nad stavební akcí přístavby budovy OÚ – průběžně plněno
- podat žádost o příspěvek od Nadace Partnerství, zajistit nákup dopravních zrcadel – splněno, žádost
podána, zrcadla koupena a prozatím uskladněna
- připravit návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh nové výše odměn zastupitelům – splněno, viz. dále
K bodu 2.: Odměny členům zastupitelstva v roce 2018
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. Předložil zastupitelům návrh na výši
odměn starosty, místostarosty, předsedů kontrolního a finančního výboru, ostatních zastupitelů a
předsedkyně kulturní komise. Zastupitelé návrh výše odměn od 1.1.2018 jednohlasně schválili.
K bodu 3.: Rozpočet na rok 2018
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu byl projednán ve
finančním výboru a zveřejněn na úřední desce dne 29.11.2017. Zastupitelé tento návrh položku po
položce prostudovali a po debatě jej jednohlasně schválili. Rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu a
bude zveřejněn na úřední desce obce.

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.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec získala od Kraje Vysočina dar ve výši 20 000 Kč
za 9. místo v soutěži My třídíme nejlépe.
- Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č.9/2017 zveřejněné a schválené starostou a
místostarostou obce dne 5.12. 2017 a rozpočtové opatření č.10/2017 zveřejněné a schválené
starostou a místostarostou obce dne 21.12. 2017
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že klubovna jako volební místnost bude na prezidentské
volby konané 12. a 13. ledna 2018 připravena. Zastupitelé starostu pověřili k zajištění průběhu obou
kol těchto voleb.
- Zastupitelé pověřili starostu obce, aby ve spolupráci s finančním výborem připravil položkový
rozpočet na základě dnes schváleného rozpočtu na rok 2018.
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

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

