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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 20.12.2019, 1800 h
Č. 07/2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Odměňování zastupitelů v roce 2020
4) Rozpočet obce Kuklík na rok 2020
5) Vyřazení 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 – 06/2019:
- zajistit podpis Smlouvy o bezúplatném převodu Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových – splněno, smlouvy by po novém roce měly být vloženy do katastru nemovitostí.
- zajistit vyúčtování dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení - splněno, peníze od Státního fondu
životního prostředí máme na účtu u ČNB.
- zajistit nákup zadní radlice na sníh – splněno, radlice byla nakoupena za 36 179 Kč včetně DPH.
- zajistit organizaci Veřejného shromáždění s občany dne 22.11.2019 – splněno, veřejné
shromáždění proběhlo.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že dne 30.11.2019 úspěšně proběhlo u budovy obecního
úřadu rozsvěcení vánočního stromu.
- Starosta obce zastupitelům předložil rozpočtové opatření č.06/2019 schválené starostou dne
22.11.2019, rozpočtové opatření č.07/2019 schválené starostou dne 8.12.2019 a rozpočtové opatření
č.08/2019 schválené starostou dne 20.12.2019. Zastupitelé tato rozpočtová opatření vzali na vědomí.
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že jmenoval inventurní komisi k provedení inventury
obecního majetku k 31.12.2019. Komise bude ve složení: předseda: Roman Jun, členové: Ladislav
Rak, Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Jarmila Kocandová. Zastupitelé složení komise vzali na vědomí.
- Starosta obce informoval o tom, že veškeré dotace pro rok 2019 jsou uzavřené a nyní je třeba
provést finanční vypořádání se státem a krajem Vysočina. K tomu byl společně s místostarostou
pověřen.
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
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- Zpracováváme žádost o dotaci a projekt na dětské hřiště nad budovou obecního úřadu. Zastupitele
pověřili starostu a místostarostu ke kompletaci a podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj.
K bodu 3.: Odměňování zastupitelů v roce 2020
Zastupitelé se zabývali výší odměn zastupitelům a zaměstnancům obce v následujícím roce 2020.
Starosta obce vznesl návrh ponechat odměny ve stejné výši jako v roce 2019. Zastupitelé tento návrh
v hlasování 8 pro a 1 se zdržel schválili.
K bodu 4.: Rozpočet obce Kuklík na rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2020. Návrh zastupitelé
projednali na minulém jednání obecního zastupitelstva, tento návrh byl zveřejněn dne 15.11.2019 na
úřední desce obce. Zastupitelé tento návrh prostudovali a následně jej jednomyslně schválili.
K bodu 5.: Vyřazení obecního majetku
Starosta obce předložil zastupitelům návrh seznamu obecního majetku, který by měl být vyřazen
z evidence majetku. Jedná se o již zlikvidovaný a nepotřebný obecní majetek včetně původního
veřejného osvětlení. Zastupitelé tento seznam jednomyslně schválili. Seznam bude tvořit přílohu
dnešního usnesení.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům návrh dokumentu týkající se GDPR - Základní pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů. Zastupitelé tento dokument prostudovali a
následně jednomyslně schválili.
- Starosta obce dále předložil zastupitelům návrh dokumentu týkající se také GDPR - Organizační
řád obecního úřadu. Zastupitelé tento dokument prostudovali a následně v hlasování 8 pro a 1 se
zdržel schválili.
- Starosta obce vznesl návrh, aby jako každý rok naše obec poskytla dar obci Věcov za vyvážení
bioodpadu. Zastupitelé jednomyslně schválili poskytnutí daru obci Věcov ve výši 300 Kč za každý
vývoz kontejneru na bioodpad.
- Starosta obce předložil zastupitelům žádost SDH Sněžné a městysu Sněžné o poskytnutí příspěvku
na nákup nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku městysu Sněžné. Zastupitelé po
debatě tuto žádost jednomyslně zamítli.
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

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

