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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 31.1.2020, 1800 h
Č. 01/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------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) Inventura obecního majetku
4) Zpráva o hospodaření za rok 2019
5) Položkový rozpočet obce Kuklík na rok 2020
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 – 07/2019:
- zajistit s inventurní komisí inventuru obecního majetku – splněno, viz. samostatný bod
- zajistit podpis darovací smlouvy s obcí Věcov – splněno, byla podepsána smlouva na dar pro
Věcov za vyvážení bioodpadu ve výši 2700 Kč
- vyúčtovat se státem a s krajem dotace získané v roce 2019 – splněno, veškeré dotace s krajem i se
státem byly vyúčtovány
- zajistit podání žádosti o dotaci na dětské hřiště – splněno, žádost byla podána, nyní budeme čekat
na vyhodnocení žádostí
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že došlo k vyrovnání majetkových vztahů pod komunikací
od mostu u Junových po křižovatku nad bytovkou. Byly podepsány a vloženy na katastr kupní
smlouvy s Romanem Junem, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce.
- Předsedkyně kulturní komise Hana Kalinová informovala, že komise má dva nové členy – pana
Josefa Kocandu ml. a paní Jarmilu Strejčkovou.
- Předsedkyně kulturní komise dále navrhla, aby se v tomto roce konal zájezd na výstavu do
Kroměříže, nikoliv na Floru Olomouc, jako v předchozích letech. Zastupitelé souhlasili. Zároveň
oznámila termín konání Setkání seniorů, a to 4.dubna 2020.
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K bodu 3.: Inventura obecního majetku
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že inventarizační komise provedla inventuru obecního
majetku k 31.12.2019. 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 4.: Zpráva o hospodaření obce za rok 2019
Starosta obce předložil zastupitelům Zprávu o hospodaření obce Kuklík za rok 2019. Zastupitelé
zprávu po jednotlivých položkách příjmů i výdajů prostudovali a vzali ji na vědomí.
K bodu 5.: Položkový rozpočet obce Kuklík na rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům návrh položkového rozpočtu obce Kuklík na rok 2020.
Položkový rozpočet vychází ze schváleného rozpočtu obce na rok 2020, jsou zde pouze upřesněny
položky rozpočtu v jednotlivých kapitolách. Zastupitelé tento návrh prostudovali a jednomyslně
schválili.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům návrh, aby se v zaměřování pozemků pod obecními
komunikacemi pokračovalo cestou směrem na Vříšť k Šimonovým a také zaměřením obecní cesty u
novostavby pana Radka Regenta na Balkáně. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili a
pověřili starostu obce objednáním geodetických prací u manželů Benešových.
- Starosta obce dále předložil zastupitelům návrh přijetí daru od Kraje Vysočina - pozemku p.č.
563/5 vzniklého dle geometrického plánu číslo 254/2-2019 manželů Benešových. Jedná se o
pozemek, na kterém bude vybudován sjezd ke stavbě paní Anety Kalinové a pana Davida Procházky.
Zastupitelé přijetí daru – pozemku 563/5 jednomyslně schválili. Bude připravena darovací smlouva,
k jejímuž podpisu byl pověřen starosta obce.
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

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

