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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 12.2.2021, 1800 h
Č. 01/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Hana Kalinová
Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o hospodaření, Přehled odpadového hospodářství
3) Položkový rozpočet na rok 2021
4) Domovní čistírny odpadních vod
5) Inventury 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 /2020:
- součinnost při získávání podpisů vlastníků dotčených realizací projektu DČOV – splněno, arch
s podpisy je odevzdán, viz. dále
- zajistit podání žádosti o stavební povolení na komunikaci na parcele 249/19 – splněno, žádost na
stavební úřad byla podána
- zajistit řádný průběh inventury obecního majetku k 31.12.2020 – splněno, viz. dále
- součinnost při tvorbě návrhu územního plánu – průběžně trvá
K bodu 2.: Zpráva o hospodaření za rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům Zprávu o hospodaření obce Kuklík za rok 2020. Zastupitelé
zprávu po jednotlivých položkách příjmů i výdajů prostudovali a vzali ji na vědomí.
Starosta dále zastupitelům předložil k prostudování Přehled odpadového hospodářství obce za rok
2020. Je v něm vyčíslené množství v tunách vyvezeného veškerého odpadu v obci. Zastupitelé tento
přehled vzali na vědomí.

K bodu 3.: Položkový rozpočet na rok 2021
Starosta obce předložil zastupitelům návrh položkového rozpočtu obce Kuklík na rok 2021.
Položkový rozpočet vychází ze schváleného rozpočtu obce na rok 2021, jsou zde pouze upřesněny
položky rozpočtu v jednotlivých kapitolách. Zastupitelé tento návrh prostudovali a jednomyslně
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.: DČOV
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem příprav na podání žádosti o dotaci na DČOV. Byl
vytvořen Soupis nemovitostí dotčených realizací domovních čistíren, který všichni zájemci
podepsali. Celkem projekt tvoří vybudování 52 čistíren. Obec musí dále připravit způsob
financování celého projektu, bude třeba bankovní příslib úvěru. V průběhu příštího měsíce by mělo
dojít k podání žádosti o dotaci.

K bodu 5.: Inventury obecního majetku
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že inventarizační komise provedla inventuru obecního
majetku k 31.12.2020. Předložil zastupitelům k prostudování Inventarizační zprávu, přehled aktiv a
pasiv. Inventura byla provedena jak fyzická, tak i dokladová. Zastupitelé tuto inventarizační zprávu
jednomyslně schválili.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé se zabývali otázkou, na jaký projekt by letos měla být použita dotace od Kraje
Vysočina z programu Obnova venkova Vysočiny. Starosta obce navrhl, aby byla dotace použita na
zřízení sjezdu na silnici II/354 z pozemku p.č.563/3, který se bude nacházet na pozemcích p.č.856/1
(vlastník Kraj Vysočina) a 856/11 (vlastník Obec Kuklík). Vybudování sjezdu je povolené
Městským úřadem Nové Město na Moravě odborem dopravy. Zastupitelé tento návrh jednomyslně
schválili a pověřili starostu k zajištění nabídky na vybudování sjezdu od firmy COLAS a
místostarostu k zajištění souhlasu s vybudováním sjezdu na pozemku Kraje Vysočina a podání
žádosti o dotaci.
- Starosta obce informoval o tom, že došlo k rozšíření obecního bezdrátového rozhlasu o jedno
místo, a to u novostaveb Radka Regenta a Lukáše Ondráčka pod Balkánem. Došlo také k opravě
nefunkčního rozhlasu v dědině.
- Obec nakoupila pro místní občany další respirátory, které byly distribuovány mezi občany.
- Obec má dále pro místní občany objednané u společnosti EKOKOM tašky na tříděný odpad. Jedná
se o sadu tašek na papír, plasty a sklo.
K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hodin.

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

Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

