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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 18.12.2015, 1800 h
Č. 08/2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Jiří Kocanda, Tomáš Burian,
Kamil Mrkos, Roman Jun, Ing. Bohdan Kalina

Omluveni : --Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Obecní poplatky v roce 2016
3) Obecně závazné vyhlášky
4) Rozpočtové opatření č.3/2015
5) Různé
6) Usnesení a závěr jednání
7) Usnesení a závěr jednání

K bodu 1. : Schůzi zahájil a řídil starosta obce Ing. Regent. 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 – 07/2015:
- zajistit organizaci Veřejného shromáždění – splněno, shromáždění proběhlo
- zajistit kupní a darovací smlouvy u notářky JUDr. Slezákové – splněno, smlouvy jsou připraveny k
podpisu
- zajistit vyúčtování dotace na akceschopnost zásahové jednotky – splněno, odesláno
- zajistit zpracování projektu na opravu mostu u Junových – splněno, projekt se tvoří
K bodu 2.: Obecní poplatky v roce 2016
Zastupitelé se zabývali výší poplatků v příštím roce. Starosta obce vznesl návrh ponechat všechny
poplatky, tedy poplatky za odpad, za psy, rekreační poplatky, poplatky z ubytovací kapacity, platby
za pronájem budovy, ve stejné výši, jako v letošním roce. Zastupitelé návrh ponechat poplatky ve
stávající výši jednohlasně schválili.
K bodu 3.: Obecně závazné vyhlášky
Starosta obce předložil zastupitelům návrh nové upravené obecně závazné vyhlášky č.01/2015 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a č.02/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Kuklík. Je nutné tyto vyhlášky upravit, protože došlo ke změnám ve třídění odpadů –
přibyly kontejner na bioodpad a kompostery, dále nádoby na drobný kovový odpad. Zastupitelé
návrhy obou vyhlášek jednohlasně schválili.
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 4.: Rozpočtové opatření č. 3/2015
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.03/2015. Je třeba upravit
jednotlivé položky rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů tak, aby byly v souladu se skutečným stavem.
Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili. Rozpočtové opatření č.03/2015 tvoří přílohu usnesení
k tomuto zápisu.
K bodu 5.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce informoval o tom, že obec získala od kraje Vysočina do svého rozpočtu další dotaci
na zásahovou jednotku a zvýšení její akceschopnosti za zásahy mimo katastr obce ve výši 7 200 Kč.
Zastupitelé jednohlasně schválili nákup další zásahové vysílačky MOTOROLA, která bude
financována z této dotace.
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že si obec za dopravu vody pro Řízení letového provozu
na Buchtův kopec zásahovým vozidlem v podzimních měsících fakturovala částku 22 000 Kč.
- Zastupitelé jednohlasně schválili návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Eon
distribuce na přípojku NN pana Velína nad bytovkou.
- Starosta obce informoval o tom, že obec Kuklík se umístila na 3. místě v soutěži pořádané krajem
Vysočina s názvem My třídíme nejlépe a obdržela za toto umístění dar ve výši 25 000 Kč.
- Zastupitelé jednohlasně schválili návrh, aby se obec Kuklík v roce 2016 až do schválení rozpočtu
řídila rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015.
K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato osmi hlasy z osmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce v 19.30 hodin.

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

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

