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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 13.5.2016, 1800 h
Č. 03/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program : 1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Zpráva o hospodaření, Závěrečný účet
4) Rekonstrukce mostu u Junových
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 Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté provedl
kontrolu usnesení z minulého jednání – 02/2016:
- zajistit podpisy smluv s firmou COLAS a opravy komunikací – splněno, komunikace jsou
opraveny
- pokračovat v jednáních s projekční kanceláří Pelikán ohledně projektu rozšíření budovy obecního
úřadu a projektu na opravu mostu u Junových – splněno, viz. dále
- zajistit podání žádosti o dotaci na pořádání akce 80. výročí založení SDH Kuklík a akce pro děti
Pohádková cesta, dále žádosti o dotaci na zvýšení akceschopnosti – splněno, viz. dále
- připravit žádost o dotaci na rozšíření budovy OÚ a pořízení DA – splněno, viz. dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že byla ukončena kontrola finančním úřadem. Kontrola se týkala
daně z příjmu právnických osob za rok 2012, 2013 a 2014. Obci byla nalezena drobná pochybení z
hlediska časového nesouladu zaúčtování některých dokladů. Byla dodatečně vyměřena daň z příjmů,
která se bude muset dodatečně zaplatit. Starosta předložil zastupitelům protokol o proběhlé kontrole.
- Byly podány následující žádosti o dotace nebo poskytnutí daru: žádost o poskytnutí daru od ŘLP
na poskytnutí daru na automatický externí defibrilátor – obec obdržela dotaci ve výši 50 000 Kč,
starosta obce byl pověřen pořízením defibrilátoru, žádost o poskytnutí dotace na pořádání oslav
80. výročí založení SDH Kuklík – žádost byla schválena, obec obdrží 40 % z rozpočtované částky
39 400 Kč, žádost o poskytnutí dotace na dětskou akci Pohádková cesta – byla podána, čeká se
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na schválení, žádost o poskytnutí dotace na zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky ve výši
15 000 Kč – podána, čeká se na schválení.
Dále byla podána žádost o dotaci od Ministerstva vnitra na rok 2017 na rozšíření hasičské
zbrojnice a pořízení dopravního automobilu pro činnost zásahové jednotky. K žádosti byla
přiložena studie na rozšíření hasičské zbrojnice včetně hrubých nákladů na tuto akci od projekční
kanceláře Pelikán. Zastupitelé tuto studii rozšíření hasičské zbrojnice jednohlasně schválili. Během
června bude o této žádosti rozhodnuto.
- Úspěšně proběhl zájezd na Floru Olomouc.
- Od 1.5. nastoupil jako pracovník na veřejně prospěšné práce pan Miroslav Sláma. Obec podepsala
smlouvu s úřadem práce, na toto místo obdrží dotaci cca 13 000 Kč měsíčně na pokrytí mzdy a
odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
K bodu 3.: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Zpráva o hospodaření, Závěrečný účet
Starosta obce předložil zastupitelům k prostudování Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kuklík za rok 2015. Přezkoumání proběhlo dne 28. dubna 2016 pracovnicí kontrolního odboru
krajského úřadu kraje Vysočina. Hospodaření obce bylo v pořádku a nebyly nalezeny žádné
nedostatky. Zastupitelé tuto zprávu jednohlasně schválili. Dále starosta obce předložil k nahlédnutí
účetní uzávěrku obce - Zprávu o hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2015. S těmito
dokumenty byli již zastupitelé seznámeni na předchozím jednání zastupitelstva. Zastupitelé tyto
dokumenty jednohlasně schválili s výrokem bez výhrad.
K bodu 4.: Rekonstrukce mostu u Junových
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že byl dokončen projekt na rekonstrukci dřevěného mostu
u statku Junových. V průběhu měsíce dubna ovšem došlo k havárii mostu, propadly se uhnilé trámy
pod jedoucím traktorem a most bylo nutné uzavřít a řešit jeho opravu. Bylo provedeno rychlé
výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací. Nejlevnější nabídku zaslala firma König ze
Žďáru nad Sázavou, nabídka činila necelých 600 000 Kč. Došlo ke zbourání mostu a byly zahájeny
stavební práce. Na podnět Povodí Moravy bylo zahájeno stavební řízení, stavebnímu úřadu byl
dodán projekt na rekonstrukci. Obec musí požádat o dodatečné stavební povolení, ke kterému je
třeba vyjádření Povodí Moravy a Agentury pro ochranu přírody (CHKO) Žďárské vrchy. Zastupitelé
s tímto postupem souhlasili. Starosta byl pověřen k dalším jednáním se stavebním úřadem a dalšími
institucemi.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé jednohlasně schválili pořádání tradiční akce Dětský den, uskuteční se 4.6.2016, hlavním
organizátorem bude chalupářka Eva Skalníková.
- Zastupitelé jednohlasně schválili zástupce Mikroregionu Novoměstsko do dozorčí rady TS služeb
s.r.o. Nové město na Moravě pana Ing. Jiřího Havlíčka, starostu obce Zubří.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi 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

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

