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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 18.6.2021, 1800 h
Č. 03/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

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

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Závěrečný účet obce za rok 2020, Účetní závěrka obce za rok 2020
4) Výběrové řízení na dodavatele projektu na DČOV
5) Oprava místních komunikací
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 –02/2021:
- zajistit podpisy Smluv o smlouvě budoucí s eg.d a Cetinem – splněno
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že dne 5.6.2021 proběhlo v sále obecního úřadu slavnostní
Vítání občánků.
- Starosta dále informoval o tom, že žádost o dotaci na odkanalizování obce Kuklík systémem
domovních čistíren odpadních vod byla akceptována Státním fondem životního prostředí. Bylo třeba
ještě doplnit a upřesnit některé dokumenty.
- Obec nakoupila od společnosti EKOKOM pro občany tašky na tříděný odpad, v každé sadě je taška
na papír, plasty a sklo. Tašky budou distribuovány do všech domácností.
- Došlo k opravě nefunkčního rozhlasu v místní části Bořina.
K bodu 3.: Závěrečný účet obce za rok 2020, Účetní závěrka obce za rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům Závěrečný účet obce, Inventarizační zprávu, Zprávu o
hospodaření obce za rok 2020, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kuklík za rok
2020, které proběhlo dne 5.5.2021, bylo provedeno zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina
a jejímž závěrem bylo, že byly zjištěny chyby a nedostatky: K 30.6. nebylo požádáno o přezkoumání
hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi. Dále nebyla
podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného
Obecní úřad v Kuklíku

IČO : 00599514

Tel: 602 260 927
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www.obeckuklik.cz
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číslo účtu – 30228751 / 0100

e-mail : obec. kuklík@quick.cz

účtu. Okamžitě bylo učiněno opatření k nápravě, zastupitelé přijali předloženou Informaci o přijetí
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Dále starosta předložil Výkaz o plnění rozpočtu, Rozvahu, Výsledovku a Přílohu. Závěrečný účet
obce byl projednán finančním výborem a doporučen ke schválení. Zastupitelé tyto dokumenty
pečlivě prostudovali a po té Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření jednomyslně schválili s výrokem s výhradou. Dále jednomyslně schválili
Účetní závěrku obce za rok 2020. Závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace obce Kuklík.

K bodu 4.: Výběrové řízení na dodavatele projektu na DČOV
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že proběhlo výběrové řízení na výběr dodavatele
projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci Odkanalizování obce Kuklík systémem
DČOV. Osloveni byly tři účastníci výběrového řízení, které nám zajišťovala firma STILT Projects
zastoupená paní Marcelou Proškovou. K otvírání obálek došlo 9.6.2021 ve firmě STILT Projects.
Byla jmenována hodnotící komise ve složení Ladislav Regent, Ladislav Rak a Roman Jun, která se
sešla dne 10.6.2021 na obecním úřadu. Nejlevnější nabídku předložila a vítězem výběrového řízení
se stala firma VM Projekt consult s.r.o. zastoupená panem Ing. Milanem Vopařilem, nabídka činila
828.850 Kč včetně DPH. Zastupitelé jednomyslně schválili výsledek výběrového řízení. Součástí
nabídky byla i smlouva o dílo, zastupitelé tento návrh smlouvy o dílo s firmou VM Project consult
jednomyslně schválili a pověřili starostu k jejímu podpisu.

K bodu 5.: Oprava místních komunikací
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že obec Kuklík obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Oprava místních komunikací v obci Kuklík. Celková
výše nákladů na tento projekt by měla činit 1 044 629 Kč, celková výše dotace bude 835 703 Kč,
obec budou opravy stát 208 926 Kč. Nyní je třeba, aby proběhlo výběrové řízení na dodavatele
těchto oprav. Výběrové řízení bude pro naši obec dle smlouvy zprostředkovávat firma JASTA
consulting zastoupená panem Ondřejem Staňkem. Starosta obce vznesl návrh, aby z důvodu
urychlení administrativy byli pověřeni starosta a místostarosta obce schválením výsledku
výběrového řízení na akci Oprava místních komunikací v obci Kuklík a podpisem Smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům nabídku od firmy DOSIP servis na umístění druhého radaru
v obci Kuklík. Radar by byl umístěn za začátkem obce Kuklík směrem od Nového Města na Moravě.
Nabídka činí 56 000 Kč. Zastupitelé se shodli, že z důvodu úspory výdajů z obecního rozpočtu zatím
realizaci této akce odloží na neurčito.
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že sjezd na silnici II/354 z pozemku p.č.563/3 bude
firmou COLAS realizován začátkem července tohoto roku. Po vybudování sjezdu dojde k jeho
převzetí a následně dojde k vyúčtování dotace na tento projekt u Kraje Vysočina.

K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce v 19:30 hodin.

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

Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

