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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 21.12.2018, 1800 h
Č. 08/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------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, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Územní plán
4) Rozpočet obce na rok 2019
5) Inventura obecního majetku
6) Různé
7) 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. Poté
provedl kontrolu usnesení z minulého jednání – 07/2018:
- zajistit nabídky na vypracování pasportu místních komunikací – splněno, obdrželi jsme dvě
nabídky – od společnosti Envipartner – 48 000 Kč a od poradce Ing. Jaroslava Flegla – 18 000 Kč,
pasport byl tedy objednán u pana Flegla, termín dodání je červen 2019
- zajistit nákup kalendářů a propisek pro občany – splněno, rozdáno občanům
- zajistit nákup dvou notebooků od Autocontu – splněno, celkem byly dva notebooky s
příslušenstvím a Office 2019 pořízeny za 48 500 Kč
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval zastupitele o průběhu tvorby zastavovací studie v lokalitě u Křížku.
- Byla podána žádost o dotaci na výměnu veřejného osvětlení za úsporné, zpracovává se žádost o
dotaci na vybudování dětského hřiště vedle bytovky.
- Proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromku u budovy úřadu, občané obdrželi přání do příštího
roku, kalendáře a upomínkové předměty.
K bodu 3.: Územní plán
Na minulém jednání obecního zastupitelstva zastupitelé řešili nutnost vytvoření nového územního
plánu. Jak se ukázalo, ve stávajícím územním plánu se vyskytují nepřesnosti. Obec Kuklík by byla
zadavatelem územního plánu, pořizovatelem pak Městský úřad Nové Město na Moravě. Zastupitelé
jednohlasně schválili pořízení Územního plánu Kuklík. Zastupitelstvo obce Kuklík jednohlasně
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schválilo starostu obce pana Ladislava Regenta určeným zastupitelem pro spolupráci s
pořizovatelem při pořizování Územního plánu Kuklík. Zastupitelstvo dále jednohlasně určilo
výkonem pořizovatele Územního plánu Kuklík MěÚ Nové Město na Moravě. Zastupitele pověřili
starostu a místostarostu zajištěním nabídek na vypracování územního plánu u několika architektů.
K bodu 4.: Rozpočet obce Kuklík na rok 2019
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu byl projednán ve
finančním výboru, zastupitelé se s tímto návrhem seznámili na minulém jednání obecního
zastupitelstva, byl zveřejněn na úřední desce dne 19.11.2018. Zastupitelé tento návrh jednohlasně
schválili. Rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu a bude zveřejněn na úřední desce obce.
K bodu 5.: Inventura obecního majetku
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že jmenoval inventarizační komisi k provedení inventury
obecního majetku k 31.12.2018. Komise bude ve složení: předseda: Roman Jun, členové: Ladislav
Rak, Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Jarmila Kocandová. Zastupitelé složení komise vzali na vědomí.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce informoval o tom, že všechny obce v Mikroregionu Novoměstsko mají možnost
přispět na vybavení rekonstruovaného dětského oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě.
Vznesl návrh, aby naše obec na toto vybavení darovala částku 3000 Kč. Zastupitelé tento návrh
jednohlasně schválili. Dar bude poskytnut přes Mikroregion Novoměstsko, který posbírá dary od
všech ostatních obcí.
- Starosta vznesl návrh, aby obec za vyvážení bioodpadu za celý rok 2018 poskytla obci Věcov dar
ve výši 4 800 Kč. Zastupitelé tento návrh v hlasování 8 pro a 1 se zdržel schválilo.
- Starosta informoval o tom, že od ledna 2019 vejde v platnost nový zákon o odpadech. Obec bude
muset zajistit nádobu a umožnit občanům likvidaci jedlého oleje. Nádoba bude s největší
pravděpodobností umístěna u budovy obecního úřadu.
- Je třeba objednat opravu rozhlasu v místní části Chobot, zajištěním byl pověřen místostarosta obce.
K bodu 7.: 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
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