Věc : Usnesení z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 16.11.2018 ,

Č. 07/2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Josef Kocanda, Pavel Mrkos,
Kamil Mrkos, Pavel Kalina, Roman Jun, Hana Kalinová
Omluveni: ---

Zastupitelstvo obce Kuklík :
Vzalo na vědomí:
1) zprávu o činnosti obecního úřadu
2) rozpočtové opatření č.5/2018 schválené starostou dne 15.9. 2018 a
č.6/2018 schválené starostou dne 9.10. 2018
3) objednání zimní údržby u podnikatele Pavla Kaliny

rozpočtové opatření

Schválilo :
1) nákup výpočetní techniky - dvou notebooků, Microsoft office a antivirů do částky 50 000 Kč
u firmy Autocont
2) Jednací řád obecního zastupitelstva v Kuklíku
3) obecní poplatky na rok 2019 ve stávající výši jako v roce 2018 - Poplatky za odpad – dospělí
– 450 Kč, děti a studenti do 26 let – 200 Kč, senioři nad 70 let – 350 Kč, chalupáři – 600 Kč,
občané, kteří se prokazatelně v obci nezdržují více než 6 měsíců – osvobozeni. Poplatek ze
psů – za 1. psa – 100 Kč, za každého dalšího – 200 Kč, invalidní důchodci – za 1. psa – 50
Kč, za dalšího – 100 Kč. Poplatek z rekreačního pobytu – 10 Kč osoba/den, poplatek z
ubytovací kapacity – 2 Kč lůžko/den, poplatek ze vstupného – 10 %.
4) ponechat v roce 2019 odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce,
starosty obce, místostarosty obce, předsedů kontrolního a finančního výboru a zaměstnancům
obecního úřadu ve stávající výši
5) ponechat příspěvky na dary pro občany slavící životní jubilea a na nově narozené dítě ve
stávající výši – dary – 500 Kč na osobu, nově narozené dítě – 5000 Kč
6) nákup kalendářů a propisek pro občany Kuklíku do částky 5 000 Kč
Projednalo :
1) návrh položkového rozpočtu obce Kuklík na rok 2019
Uložilo :
1) Starostovi – zajistit nabídky na vypracování pasportu místních komunikací
2) Starostovi obce – zajistit nákup kalendářů a propisek pro občany
3) Místostarostovi obce – zajistit nákup dvou notebooků od Autocontu
Toto usnesení bylo přijato devíti hlasy z devíti přítomných.
V Kuklíku dne 16.11.2018
Ing. Ladislav Rak - zástupce starosty

Ing. Ladislav REGENT - starosta

