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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 18.12.2020, 1800 h
Č. 07/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina,
Kamil Mrkos, Pavel Mrkos, Hana Kalinová, Roman Jun

Omluveni : Josef Kocanda, Jiří Kocanda
Neomluveni : --Hosté
: --Program :

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Dětské hřiště
4) Domovní čistírny odpadních vod
5) Návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2021
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 Pavla Mrkose a Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté
provedl kontrolu usnesení z minulého jednání –06 /2020:
- součinnost při obcházení nemovitostí kvůli umístění DČOV – splněno, viz.dále
- dohlédnout na podání žádosti o platbu dotace na dětské hřiště – splněno, viz.dále
- zajistit podpis smlouvy s JASTA Consulting na administraci projektu obnovy komunikací a
součinnost při zpracování žádosti o dotaci – splněno, viz.dále
- zajistit podání žádosti o stavební povolení na komunikaci na parcele 249/19 – trvá, ještě čekáme na
některá vyjádření nutná k podání žádosti
- zajistit podpis smlouvy s firmou Galileo na tvorbu webových stránek a součinnost při tvorbě
stránek – splněno, smlouva byla podepsána, stránky se tvoří, hotové by měly být na jaře
- zajistit řádný průběh inventury obecního majetku k 31.12.2020 – trvá, inventury proběhnou
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce informoval o tom, že jsme obdrželi od Ministerstva zemědělství finanční příspěvek
na zmírnění kůrovcové kalamity v obecních lesích ve výši 69 000 Kč, dále obec obdržela
prostřednictvím kraje dotaci od ministerstva vnitra na akceschopnost zásahové jednotky a za
uskutečněné výjezdy mimo katastr obce ve výši 12 400 Kč.
- Jelikož se hospodaření obce vyvíjí dobře, navrhl starosta obce zaplatit mimořádnou splátku úvěru
ve výši 500 000 Kč a snížit si tak úvěr poskytnutý Komerční bankou na rekonstrukci budovy
obecního úřadu. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili a pověřili starostu k zaplacení této
mimořádné splátky.

Obecní úřad v Kuklíku
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číslo účtu – 30228751 / 0100
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- Starosta obce informoval o tom, že byla kompletně zpracována a podána žádost o dotaci na obnovu
místních komunikací od Ministerstva pro místní rozvoj. Úseky, které by se z dotace opravovaly, byly
schváleny na minulém jednání obecního zastupitelstva. Žádost zpracovala firma JASTA Consulting,
se kterou byla podepsána smlouva o dílo na kompletní zpracování žádosti, zajištění výběrového
řízení i vyúčtování dotace.
- Stále nebyla podána žádost o stavební povolení na příjezdovou komunikaci pro budoucí stavební
parcelu paní Veroniky Podolsky, která se bude nacházet na pozemku p.č. 249/19, obec čeká na
vyjádření k záměru od odboru životního prostředí a územního plánování. Po obdržení bude žádost o
stavební povolení podána.
- Starosta dále informoval o tom, že byly od občanů obdrženy požadavky na případné stavební
záměry, které by měly být zahrnuty do nového územního plánu obce. Byly předány projektantovi,
který nyní pracuje na tvorbě návrhu nového územního plánu.
K bodu 3.: Dětské hřiště
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu realizace akce výstavby dětského hřiště u bytovky
nad budovou obecního úřadu. Hřiště je hotové, byla podána žádost o proplacení dotace na
Ministerstvo pro místní rozvoj, dotaci by obec měla obdržet do konce tohoto roku. V příštím roce
bude zpracováno Závěrečné vyhodnocení akce. Dotace činí 469 388 Kč z celkových nákladů
670 555 Kč.
K bodu 4.: DČOV
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem příprav na podání žádosti o dotaci na DČOV. Je
hotová srovnávací studie centrálního a decentralizovaného čištění odpadních vod, společně
s projektantem došlo k návštěvám jednotlivých nemovitostí a byly navrhnuty nejvhodnější umístění
čistíren a způsob likvidace odpadní vody. Nyní je třeba, aby projektant dokončil odborný posudek,
který tvoří přílohu žádosti o dotaci. Zároveň bude vytvořen Soupis nemovitostí dotčených realizací
domovních čistíren. Celkem projekt tvoří vybudování 52 čistíren. Budou třeba od všech vlastníků
nemovitostí podpisy. Zastupitelé pověřili starostu a místostarostu k součinnosti při získávání podpisů
vlastníků nemovitostí.

K bodu 5.: Rozpočet obce Kuklík na rok 2021
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2021. Návrh zastupitelé
projednali na minulém jednání obecního zastupitelstva, tento návrh byl zveřejněn dne 21.11.2020 na
úřední desce obce. Zastupitelé tento návrh prostudovali a následně jej jednomyslně schválili.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce navrhnul, aby místní obecní poplatky za odpad a ze psů zůstali v roce 2021 stejné
jako v tomto roce. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
- Zastupitelé se zabývali výší odměn zastupitelům a zaměstnancům obce v následujícím roce 2021.
Starosta obce vznesl návrh ponechat odměny ve stejné výši jako v roce 2020. Zastupitelé tento návrh
jednomyslně schválili.

- 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. Zastupitelé tento
seznam jednomyslně schválili. Seznam bude tvořit přílohu dnešního usnesení.
- Starosta obce zastupitelům předložil rozpočtové opatření č.03/2020 schválené starostou dne
2.12.2020. Zastupitelé jej vzali na vědomí.
K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi hlasy ze sedmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hodin.

Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík

Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Pavel Mrkos

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

