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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 17.5.2020, 1800 h
Č. 03/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

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 2019, Účetní závěrka obce za rok 2019
4) Domovní čistírny odpadních vod
5) Zadání územního plánu
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 – 02/2020:
- zajistit nabídku a smlouvu o dílo na opravy komunikace od firmy COLAS – splněno, smlouva je
podepsána, opravy proběhnou do konce měsíce června
- zajistit podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace – splněno, žádost byla podána přes
Městský úřad Nové Město na Moravě
- zajistit oslovení občanů za účelem zjištění zájmu o vybudování malých domovních čistíren
odpadních vod, informování občanů o podmínkách, zpracování studie a projektu potřebného
k podání žádosti o dotaci na DČOV – splněno, viz. Dále
- zajistit výrobu vítací cedule k hlavní komunikaci – splněno, více v bodě Různé
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že našim občanům členové SDH rozvezli zásahovým
vozidlem dezinfekci AntiCOVID do všech nemovitostí, již je připravena druhá dávka, která bude
rozvezena příští týden.
- Došlo ke sběru a vývozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu a také elektroodpadu. Další
vývoz bude na podzim.
- Dne 2.4.2020 v nočních hodinách došlo k požáru tří kontejnerů na odpad na stanovišti naproti
hotelu Marta. Příčinou byl žhavý popel, kontejnery byly kompletně zničeny. Obec nakoupila 3 kusy
nových kontejnerů, dva kusy na směsný odpad, jeden na plasty. Celková pořizovací cena byla 28 000
Kč. Jelikož je tento majetek pojištěný u Hasičské vzájemné pojišťovny, obec dostala od pojišťovny
celou částku proplacenou.
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 3.: Závěrečný účet obce za rok 2019, Účetní závěrka obce za rok 2019
Starosta obce předložil zastupitelům Závěrečný účet obce, Inventarizační zprávu, Zprávu o
hospodaření obce za rok 2019, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kuklík za rok
2019, které proběhlo dne 28.4.2020, bylo provedeno zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina
a jejímž závěrem bylo, že byly zjištěny chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2
odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků, Právní předpis: Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a
rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů
Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 písm. d)-Finanční
výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky. Zastupitelstvo obce
schválilo dne 21. 12. 2018 rozpočet obce na rok 2019. Při kontrole výkazu FIN 2-12M bylo
zjištěno, že schválený rozpočet nebyl rozepsán dle schváleného rozpočtu. Např. pol. 4112
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. schválena částka 60.900,-ve výkaze částka 65.400,-, par. 2212 Silnice
schválena částka 450.000,-ve výkaze částka 465.000,-, par. 6409 Ostatní činnosti j.n. schválena
částka 172.600,-ve výkaze částka 172.750,-. 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 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření jednomyslně schválili s výrokem s výhradou. Dále jednomyslně schválili Účetní
závěrku obce za rok 2019. Závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce Kuklík.

K bodu 4.: Domovní čistírny odpadních vod
Starosta obce seznámil zastupitele s dalším vývojem kolem domovních čistíren odpadních vod. Byly
osloveni všichni občané, kteří se v obci trvale zdržují, jestli by za podmínek schválených na
minulém jednání měli o pořízení domovní čistírny zájem. Zájem projevili všichni občané Kuklíku.
Byl osloven projektant Ing. Petr Matuška z firmy PROJEKTY VODAM s.r.o., se kterým byla
podepsána smlouva o dílo na vypracování studie „Kuklík – likvidace odpadních vod“ dle požadavků
Výzvy 12/2019 SFŽP ČR. Studie bude vypracována v rozsahu a obsahu uvedeném v akceptované
nabídce zhotovitele č.20029 ze dne 02.04.2020. Znamená to, že studie bude řešit dvě varianty
způsobu likvidace odpadních vod v obci. Jedna varianta bude řešit decentralizované čištění
odpadních vod na malých ČOV, nebo se bude zabývat decentralizovaným čištěním odpadních vod
na domovních ČOV. Druhá varianta bude zaměřena na vybudování gravitační kanalizace a čistírny
odpadních vod pro celou obec, včetně eventuálních tlakových úseků. Cena za vypracování studie je
119 911 Kč. V následujících měsících bude projektant obcházet nemovitosti, aby je mohl zahrnout
do studie a navrhnout pro každou nemovitost nejlepší řešení.
Dále zastupitelé řešili požadavek některých chalupářů, kteří by měli také o vybudování čistírny
zájem. Jelikož je dotace určena pro trvale obydlené nemovitosti, není možné ji čerpat na rekreační
objekty. Jedinou možností, jak chalupářům pomoci, je zprostředkovat kontakt s projektantem, který
se bude po naší obci pohybovat, ten jim může za příznivější cenu vypracovat projekt, stavební
povolení si ale musí zajistit každý chalupář sám a musí si čistírnu sám financovat.

V další fázi je třeba oslovit firmu, která zajistí podání žádosti o dotaci a veškerých nezbytných
dokumentů, v případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace dále zajistí výběrové řízení na výběr
zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele celé akce, vyúčtování dotace. Starosta a
místostarosta obce byli pověřeni k zajištění této firmy.
K bodu 5.: Zadání územního plánu
Starosta obce předložil zastupitelům návrh zadání Územního plánu Kuklík, který byl vytvořen
pořizovatelem plánu Městským úřadem Nové Město na Moravě, odborem stavebním a životního
prostředí. Zastupitelé tento návrh po prostudování jednomyslně schválili.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti výměny dopravního značení na hlavní komunikaci.
Tím, že došlo k posunutí začátku a konce obce Kuklík, musí se vyměnit dvě dopravní značení, a to
z původní značky pozor křižovatka na značku hlavní silnice. K umístění vítací cedule Vítá Vás obec
Kuklík je třeba mít souhlas Policie ČR, Správy a údržby silnic Kraje Vysočina a rozhodnutí
Městského úřadu Nové Město na Moravě. Souhlas Policie už obec má, na ostatní se čeká.
Místostarosta byl pověřen k zajištění dopravního značení hlavní silnice, jelikož posunutí značek bylo
na přání obce, musí si sama hradit veškeré náklady s tím spojené.
- MAS Zubří země požádala obec o projednání a následný souhlas obce se zařazením území naší
obce do území působnosti MAS Zubří země, a to pro nové programové období 2021-2027.
Zastupitelé tento souhlas jednomyslně schválili.
- Starosta předložil zastupitelům novou veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem Nové Město na
Moravě na výkon přenesené působnosti - projednávání přestupků občanů naší obce. Smlouva je na
roky 2021-2023. Zastupitelé vzali tuto smlouvu na vědomí.
- Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku v
souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Jde o příspěvek na
zabezpečení dopravní obslužnosti v oblasti obce veřejnými službami v rámci Veřejné dopravy
Vysočiny. Jedná se o spoluúčast obcí na financování veřejné dopravy ve výši 70 Kč za občana
obce/rok. Pro výpočet částky se použije počet obyvatel obce k 1. 1. roku 2019 dle údajů Českého
statistického úřadu, zveřejněného v publikaci „Počet obyvatel v obcích“, daný počet se použije pro
výpočet výše příspěvku pro období roků 2021–2023. Pro Kuklík činí vypočítaný příspěvek 14 350
Kč. Zastupitelé tento návrh smlouvy jednomyslně schválili a pověřili starostu obce k zajištění
podpisu.
K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.30 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

