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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 17.12.2021, 1800 h
Č. 06/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

Omluveni : Hana Kalinová, Kamil Mrkos
Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
4) Nákup pozemků
5) Různé
6) 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 Josefa Kocandu a Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni.
Poté provedl kontrolu usnesení z minulého jednání –05/2021:
- zajistit potřebné dokumenty k vyúčtování dotace na opravu místních komunikací–splněno, viz. dále
- zajistit podpis darovacích smluv s Romanem a Veronikou Poulovými – splněno, obě darovací
smlouvy byly podepsány, obec poskytnutý dar odeslala a již obdržela dar od Romana Poula dle
smlouvy.
- zajistit podpis pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou – splněno, obec již je
pojištěná dle nové smlouvy
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec pořídila 600 kusů igelitových tašek s logem obce
Kuklík. Celkově stály igelitky s barevným potiskem necelých 8 000 Kč.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že obec již obdržela veškeré dotace pro tento rok. Již
máme na účtu dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místních komunikací. Byly
odeslány všechny potřebné dokumenty firmě JASTA Consulting, aby mohla zpracovat závěrečné
vyhodnocení akce. Místostarosta obce byl pověřen k dohlédnutí na odeslání tohoto vyúčtování. Dále
obec obdržela dotaci od Kraje Vysočina na obnovu lesních porostů ve výši 12 360 Kč a na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity ve výši 12 035 Kč. Od kraje jsme také obdrželi dotaci na zásahovou
jednotku a zásahy mimo obec ve výši 15 800 Kč.
K bodu 3.: Rozpočet obce Kuklík na rok 2022
Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet obce Kuklík na rok 2022. Jeho návrh zastupitelé
projednali na minulém jednání obecního zastupitelstva, tento návrh byl zveřejněn dne 5.11.2021 na
úřední desce obce. Zastupitelé rozpočet obce na rok 2022 prostudovali a následně jej jednomyslně
schválili.
Obecní úřad v Kuklíku

IČO : 00599514

Tel: 602 260 927

Kuklík 25

Bankovní spojení – K.B. Žďár nad Sáz.

www.obeckuklik.cz
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číslo účtu – 30228751 / 0100
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K bodu 4.: Nákup pozemků
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku paní Ing. Libuše Dvořákové ze Svitav a také paní
Margit Bobríkové ze Svitav na prodej veškerých podílů na vlastněných pozemcích v katastrálním
území Kuklík. Pozemky by obě prodaly za symbolickou cenu 1 Kč/m2. Paní Libuše Dvořáková
vlastní v k.ú. Kuklík podíl 6/54 na pozemcích 750/3, 768/23, 768/31 a 778/36 (všechny na listu
vlastnictví č.25) a dále podíl 1/9 na pozemku 484/14 (list vlastnictví č.26). Paní Margit Bobríková
vlastní v k.ú. Kuklík podíl 4/54 na pozemku 484/14 (list vlastnictví č.26) a podíl 4/96 na pozemcích
483/3 a 484/12 (list vlastnictví č.263). Jedná se o podíly na pozemcích vedených převážně jako
ostatní plocha ostatní komunikace nacházející se pod cestami v místní části Bořina a dále o podíly na
pozemcích pod místní částí Dvůr vedené jako orná půda a trvalý travní porost. Obec Kuklík má na
většině těchto pozemků také svůj spoluvlastnický podíl. Zastupitelé tyto nabídky uvítali a nákup
uvedených pozemků jednomyslně schválili. Pověřili místostarostu obce k zajištění kupních smluv a
zajištění podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že Mikroregion Novoměstsko pořídil na údržbu
lyžařských stop nové skútry, takže by příprava lyžařských tratí i přes obec Kuklík měla probíhat lépe
než v předchozích letech.
- Starosta obce vznesl návrh, aby obecní majetek, konkrétně radiostanice vozová HT 6991DC a dva
kusy radiostanice SMART REPASE HT 6097, které jsou dlouhodobě používány Sborem
dobrovolných hasičů Kuklík, byly formou Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku obce převedeny
Sboru dobrovolných hasičů Kuklík. Dále zastupitelům předložil návrh této smlouvy, kde předávající
je obec Kuklík a přejímající je SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kuklík. Zastupitelé tento návrh
včetně návrhu smlouvy jednomyslně schválili a pověřili starostu obce k zajištění podpisu této
smlouvy.
- 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. Součástí tohoto
seznamu je i majetek zmíněný v předchozím bodu, který bude převeden na SDH Kuklík. Zastupitelé
tento seznam jednomyslně schválili. Seznam bude tvořit přílohu č.1 dnešního usnesení.
- Starosta obce vznesl návrh, aby sjezd na silnici II/354 z pozemku 563/3, který byl letos vybudován,
byl převeden z nedokončeného majetku obce Kuklík do dlouhodobého investičního majetku obce staveb. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
- Starosta obce zastupitelům předložil rozpočtové opatření č.05/2021 schválené starostou dne
8.11.2021 a rozpočtové opatření č.06/2021 schválené starostou dne 17.12.2021. Zastupitelé je
prostudovali a vzali na vědomí.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20:20 hodin.

Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Josef Kocanda

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

