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OBEC KUKLÍK
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Věc : Usnesení z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 8.11. 2019 ,

Č. 06/2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Pavel Kalina, Roman Jun,
Josef Kocanda, Kamil Mrkos, Hana Kalinová, Pavel Mrkos
Omluveni: --Zastupitelstvo obce Kuklík :
Vzalo na vědomí:
1) zprávu o činnosti obecního úřadu, zprávu o dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení
2) nákup dvou kontejnerů na komunální odpad
3) zprávu o činnosti komise pro práci s občany

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválilo:
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 878/2, 878/13, 914/3 v k.ú. Kuklík z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Kuklík
od 1.1.2020 vybírání tří druhů místních poplatků – za odpad, ze psů a z pobytu
Obecně závaznou vyhlášku č.02/20019 o místním poplatku ze psů
Obecně závaznou vyhlášku č.03/2019 o místním poplatku z pobytu
ponechání poplatků za odpad v roce 2019 ve stejné výši jako v roce 2019
objednání zimní údržby místních komunikací u podnikatele Ing. Ladislava Raka, Kuklík 36
nákup zadní radlice na sníh v hodnotě do 50 000 Kč
znění Zadání územního plánu obce Kuklík
záměr vybudování veřejného dětského hřiště nad budovou OÚ na pozemcích p.č. 548/9 a
části 548/6 a podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova na vybudování tohoto dětského hřiště

Projednalo :
1) návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2020

1)
2)
3)
4)

Uložilo:
starostovi – zajistit podpis Smlouvy o bezúplatném převodu Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových
místostarostovi – zajistit vyúčtování dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
místostarostovi – zajistit nákup zadní radlice na sníh
starostovi – zajistit organizaci Veřejného shromáždění s občany dne 22.11.2019

Toto usnesení bylo přijato devíti hlasy z devíti přítomných.
V Kuklíku dne 8.11.2019
Ing. Ladislav Rak – zástupce starosty

Ing. Ladislav Regent – starosta

