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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 5.2.2016, 1800 h
Č. 01/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Inventura obecního majetku
4) Zpráva o hospodaření za rok 2015, Zpráva o produkci a nakládání s odpady
5) Různé
6) Rozpočet na rok 2016
7) 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 – 08/2015:
- zajistit podpisy kupních a darovacích smluv – splněno, podepsány smlouvy s Jiřím a Josefem
Kocandovými
- připravit společně s finančním výborem návrh rozpočtu na rok 2016 – splněno, viz. dále
- provést inventuru obecního majetku k 31.12.2015 – splněno, viz. dále
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že objednané zaměření cest na Balkán a ke Kukle je hotové,
geodetické práce stály cca 55 000 Kč, dotčení majitelé budou geodety sezváni, aby byly seznámeni s
výsledky zaměření, po té se zahájí jednání s majiteli pozemků o případném odprodeji nebo darování
pozemků pod zaměřenou komunikací.
- Obec si objednala rozbor pitné vody tekoucí v budově obecního úřadu. Rozbor stál cca 10 000 Kč.
- V lednu proběhlo v penzionu Kukla novoroční setkání zastupitelů, z rozpočtu obce byla uvolněna
částka 2 000 Kč na pohoštění.
- Na konci ledna se také uskutečnil tradiční dětský karneval pořádaný chalupářkou Evou
Skalníkovou ve spolupráci s kulturní komisí. Karneval byl velice úspěšný.
K bodu 3.: Inventura obecního majetku
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že inventurní komise provedla inventuru obecního
majetku km 31.12.2015. Předložil zastupitelům k prostudování Inventarizační zprávu. Zastupitelé
tuto zprávu inventarizační komise jednohlasně schválili.
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.: Zpráva o hospodaření obce za rok 2015, Zpráva o produkci a nakládání s odpady
Starosta obce předložil zastupitelům Zprávu o hospodaření obce Kuklík za rok 2015. Zastupitelé
zprávu prostudovali a vzali ji na vědomí.
Dále starosta předložil k prostudování Zprávu o produkci a nakládání s odpady v obci za rok 2015.
Je zde vyčísleno, kolik tun jednotlivých druhů odpadů bylo v minulém roce z naší obce vyvezeno.
Zastupitelé tuto zprávu prostudovali a vzali ji na vědomí.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům návrh dohody s obcí Věcov o spolupráci obcí při vývozu
bioodpadu, obec Věcov bude nadále poskytovat kontejner na bioodpad i zajišťovat jeho vývoz.
Zastupitelé tuto dohodu jednohlasně schválili.
- Zastupitelé jednohlasně schválili darovací smlouvu na dar 2 200 Kč pro obec Věcov.
- Starosta obce vznesl návrh, aby jednotlivá rozpočtová opatření nemuselo schvalovat obecní
zastupitelstvo, ale aby je schvaloval starosta a místostarosta obce. Zastupitelé by s nimi byli
seznámeni a vzali je na vědomí na nejbližším jednání obecního zastupitelstva. Zastupitelé tento
návrh schvalování rozpočtových opatření starostou a místostarostou obce jednohlasně schválili.
- Zastupitelé jednohlasně schválili návrh Smlouvy s ochranným svazem autorským (OSA) na
poplatek 1 270 Kč ročně za provozování veřejného rozhlasu.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že projektanti kanceláře Pelikán pracují na projektu
opravy mostu u Junových. Cena opravy by se měla pohybovat mezi 250 – 300 000 Kč.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec podala žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova kraje Vysočina na opravu cesty nad bytovkou směrem ke Kopci. Dotace by měla činit cca
110 000 Kč. Zastupitelé toto vzali na vědomí. Zároveň s touto opravou by mohlo dojít k opravě cesty
na Kopci. Zastupitelé opravu těchto dvou úseků jednohlasně schválili. Starosta obce byl pověřen k
jednání s firmou COLAS, aby zpracovala nabídku na opravu těchto dvou úseků komunikace.
- Zastupitele byli seznámeni s tím, že obec plánuje opět plánuje zaměstnat pracovníka evidovaného
na úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Úřad práce opět poskytuje na toto místo dotaci.
Místostarosta obce byl pověřen k jednání s úřadem práce a zajištění podání žádosti.
- Zastupitelé jednohlasně schválili opravu kanálu a a odvodnění obecní cesty pode Dvorem. Starosta
obce byl pověřen k zajištění této akce.
- Zastupitelé jednohlasně schválili konání akce Setkání seniorů. To se uskuteční v neděli 13.3.2016 v
sále budovy obecního úřadu.
- Zastupitelé se zabývali možností rozšíření budovy obecního úřadu. Sál je pro některé akce již
nedostačující, chybí i skladovací prostory pro hasiče. Projekt byl již v minulých letech vytvořen,
náklady na toto rozšíření však přesahovali 10 milionů, což je nerealistické, projekt vytvořila kancelář
Pelikán ze Žďáru. Zastupitelé se shodli na tom, že by mohla být vytvořena nová studie, případně více
variant, která by měla nižší náklady. Proto zastupitelé schválili zadání vytvoření nové studie
kanceláři Pelikán a pověřili starostu k jednáním.

K bodu 6.: Rozpočet obce Kuklík na rok 2016
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu byl projednán ve
finančním výboru a zveřejněn na úřední desce dne 15.1.2016. Zastupitelé tento návrh položku po
položce prostudovali a po debatě jej v hlasování 7 pro a 1 se zdržel schválili. Rozpočet tvoří přílohu
tohoto zápisu.

K bodu 7.: 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

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

