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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 20.11.2020, 1800 h
Č. 06/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Josef Kocanda, Jiří Kocanda, Pavel Kalina,
Kamil Mrkos, Pavel Mrkos, Hana Kalinová, Roman Jun

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Domovní čistírny odpadních vod
3) Dětské hřiště
4) Místní komunikace
5) Návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2021
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 –05 /2020:
- zajistit podpis smlouvy o dílo s firmou Tewiko – splněno, viz.bod dětské hřiště
- zajistit přípravu a řádný průběh voleb do zastupitelstev krajů a senátu – splněno, volby řádně
proběhly
- zajišťovat průběžně vyúčtování dotací u ukončených akcí – splněno, byly vyúčtovány dotace od
Kraje Vysočina z programu Obnovy venkova Vysočiny na opravu komunikací, dále na zajištění
akceschopnosti jednotky SDH
- zajistit pokácení jilmu v místní části Bořina – splněno, strom byl ve spolupráci se zásahovou
jednotkou SDH pokácen
- zajistit vypracování projektové dokumentace na místní komunikaci na parcele 249/19 – splněno,
viz. dále
- zajištění konání Vítání občánků dne 17.11.2020, pokud to bude možné – díky epidemiologické
situaci není možné vítání občánků uskutečnit, budeme čekat na vhodný termín.

K bodu 2.: Domovní čistírny odpadních vod
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem příprav na podání žádosti o dotaci na DČOV. Díky
mimořádné situaci došlo ke zdržení ze strany projektové kanceláře, je hotová srovnávací studie
centrálního a decentralizovaného čištění odpadních vod, nyní je třeba obejít jednotlivé nemovitosti a
navrhnout nejvhodnější umístění čističky a způsob likvidace odpadní vody. Zastupitelé pověřili
starostu a místostarostu k součinnosti při obcházení nemovitostí.
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K bodu 3.: Dětské hřiště
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu výstavby nového dětského hřiště. Je téměř hotové,
bude následovat předání díla, podání žádosti o proplacení dotace. Zastupitelé pověřili místostarostu,
aby ve spolupráci s firmou JASTA Consulting, která zajišťuje průběh akce a vyúčtování dotace,
zajistil žádost o proplacení dotace.
K bodu 4.: Místní komunikace
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že je možnost získat dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj z Programu obnovy a rozvoje venkova na obnovu místních komunikací. Výše dotace činí
80%. Předložil zastupitelům návrh na opravu tří nejvíce rozbitých úseků místních komunikací. Ty se
nacházejí na pozemcích: úsek 1 - p.č. 449/4, 876, 881/1, součástí této opravy by byla i výměna
zaborceného silničního propustku, úsek 2 – p.č. 449/2, 605/1, 605/3, 536/16, 536/17 a úsek 3 – p.č.
899. Zastupitelé jednomyslně tento návrh na opravu komunikací jednomyslně schválili. Dále
jednomyslně schválili podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova od Ministerstva
pro místní rozvoj. Starosta dále předložil zastupitelům nabídku od firmy JASTA Consulting na
kompletní administraci projektu – podání žádosti o dotaci, výběrové řízení a závěrečné vyúčtování
případně obdržené dotace. Celková cena by činila 50 000 Kč. Zastupitelé tuto nabídku jednomyslně
schválili a pověřili starostu podpisem smlouvy s JASTA Consulting. Dále pověřili místostarostu
k zajištění potřebných dokumentů k podání žádosti o dotaci.
Dále starosta informoval o tom, že je hotový projekt na příjezdovou komunikaci na parcele
p.č.249/19 k pozemku paní Veroniky Podolsky. Nyní byly obeslány všechny dotčené orgány, aby se
k projektu vyjádřili a následně bude podána žádost o stavební povolení.

K bodu 5.: Návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2021
Starosta obce zastupitelům předložil návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu byl vytvořen ve
spolupráci s finančním výborem a účetní obce. Zastupitelé tento návrh projednali. Nyní bude návrh
rozpočtu zveřejněn na úřední desce a na příštím jednání se bude hlasovat o jeho schválení.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé se zabývali oficiálními internetovými stránkami obce Kuklík. Stránky jsou již zastaralé
a nesplňují zákonné požadavky a požadavky dnešní doby. Proto by bylo třeba nechat vyrobit stránky
nové. Místostarosta obce předložil zastupitelům tři nabídky na vytvoření webových stránek – od
firmy Galileo (19 500 Kč bez DPH, 5 500 Kč bez DPH roční provoz), ANTEE (25 000 Kč bez DPH,
300 Kč bez DPH měsíčně za provoz) a Obce na webu (24 000 Kč, 645 Kč měsíčně za provoz).
Zastupitelé po prostudování nabídek jednomyslně schválili vytvoření webových stránek od firmy
Galileo. Pověřili starostu k podpisu smlouvy o dílo a místostarostu k součinnosti při tvorbě stránek.
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.2/2020 schválené starostou dne 15.11. 2020,
zastupitelé jej prostudovali a vzali na vědomí.
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že jmenoval inventurní komisi k provedení inventury
obecního majetku k 31.12.2020. Komise bude ve složení: předseda: Roman Jun, členové: Ladislav
Rak, Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Jarmila Kocandová. Zastupitelé složení komise vzali na vědomí.

- Starosta informoval o tom, že nově bude v naší vesnici u budovy obecního úřadu každou středu
dopoledne zastavovat pojízdná prodejna Masny Bobrová.
K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hodin.

Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík

Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

