22

OBEC KUKLÍK
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Věc : Usnesení z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 5.11.2021 ,

Č. 05/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Ladislav Rak, Ing. Ladislav Regent, Pavel Kalina, Roman Jun, Jiří Kocanda,
Josef Kocanda, Kamil Mrkos, Hana Kalinová, Pavel Mrkos
Omluveni:
Zastupitelstvo obce Kuklík :
Vzalo na vědomí:
1) zprávu o činnosti obecního úřadu
2) rozpočtové opatření č.3/2021 schválené starostou dne 23.9.2021 a č.4/2021 schválené starostou dne
19.10.2021
3) poskytnutí neúčelového finančního daru na veřejně prospěšnou činnost od pana Romana Poula pro
naši obec ve výši 44 795 Kč formou darovací smlouvy
4) jmenování inventurní komisi k provedení inventury obecního majetku k 31.12.2021 ve složení:
předseda: Roman Jun, členové: Ladislav Rak, Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Jarmila Kocandová
5) objednání zimní údržby místních komunikací u firmy Ing. Ladislav Rak za cenu 540 Kč bez DPH
za hodinu

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

Schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku obce Kuklík č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
zvýšení poplatku za zapojení podnikatelů do obecního systému likvidace odpadu - pro podnikatele
sazbu 600 Kč, pro ubytovatele sazbu 150 Kč za lůžko
ponechání odměn pro členy obecního zastupitelstva a zaměstnance obce pro rok 2022 ve stávající
výši
poskytnutí účelového finančního daru formou darovací smlouvy manželům Romanovi a Veronice
Poulovým na opravu fasády na památkově chráněné usedlosti Kuklík č.p.31 ve výši 44 795 Kč
návrh nové pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na pojištění obecního majetku
nákup kalendářů a propisek do 5000 Kč pro místní občany jako tradiční dárek na konci roku
návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2022

Uložilo:
1) místostarostovi – zajistit potřebné dokumenty k vyúčtování dotace na opravu místních komunikací
2) starostovi – zajistit podpis darovacích smluv s manžely Poulovými
3) starostovi – zajistit podpis pojistné smlouvy s HVP
Toto usnesení bylo přijato devíti hlasy z devíti přítomných.
V Kuklíku dne 5.112021
Ing. Ladislav Rak – místostarosta

Ing. Ladislav Regent – starosta

