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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 5.11.2021, 1800 h
Č. 05/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

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

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
4) Různé
5) Návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2022
6) 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 Josefa Kocandu a Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni.
Poté provedl kontrolu usnesení z minulého jednání –04/2021:
- zajistit dohled nad opravami místních komunikací firmou COLAS – splněno, viz.dále
- zajistit řádný průběh voleb do parlamentu ČR – splněno, volby řádně proběhly
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že 4.9.2021 úspěšně proběhla tradiční akce pro děti
Pohádková cesta. Dále se taktéž velmi úspěšně v sobotu 9.10.2021 uskutečnila akce Hubertova jízda.
Obě akce se konaly v místní části Chobot.
- Starosta obce informoval o tom, že na základě nahlášených pojistných událostí po letní bouřce obec
obdrží za škody na obecním majetku plnění ve výši 70 000 Kč, další plnění ještě není dořešené a
uzavřené.
- Starosta obce informoval o tom, že jsou hotové opravy tří úseků místních komunikací firmou
COLAS. Celkové náklady na projekt činily 1 038 698 Kč. Obec již obdržela Rozhodnutí o
poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace bude činit 830 958 Kč. Již byla podána
žádost o proplacení dotace. Nyní bude třeba doložit závěrečné vyhodnocení akce. To bude dle
smlouvy zpracovávat firma JASTA Consulting. Místostarosta obce byl pověřen k zajištění
potřebných dokumentů k závěrečnému vyhodnocení.
K bodu 3.: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že došlo ke změnám předpisů a je třeba vypracovat novou
vyhlášku o místním poplatku za odpad. Předložil zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky obce
Obecní úřad v Kuklíku
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Kuklík o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. V ní je nově navržena
základní sazba poplatku 600 Kč za osobu nebo rekreační chalupu. Dále jsou zde úlevy z této sazby
pro děti a studenty do 24 let věku ve výši 350 Kč, čili sazba poplatku je 250 Kč, a dále pro seniory
nad 70 let úleva ve výši 200 Kč, sazba poplatku by tedy činila 400 Kč. Zastupitelé po diskuzi tento
návrh vyhlášky jednomyslně schválili. Jedná se o vyhlášku číslo 01/2021.
V souvislosti se změnou této vyhlášky se zastupitelé zabývali zvýšením poplatku za zapojení
podnikatelů do obecního systému likvidace odpadu. Jednomyslně schválili pro podnikatele novou
sazbu ve výši 600 Kč ročně, pro ubytovatele sazbu 150 Kč za lůžko, pro velké podnikatele navýšení
současného poplatku o 15%.
K bodu 4.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Starosta obce předložil zastupitelům návrh, aby odměny pro členy obecního zastupitelstva a
zaměstnanců zůstali pro rok 2022 ve stávající výši. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
- Starosta obce předložil zastupitelům žádost od manželů Romana Poula a Veroniky Poulové, aby
obec formou účelového finančního daru přispěla na opravu fasády na památkově chráněné usedlosti
Kuklík č.p.31. Tento dar je nutnou podmínkou získání dotace od Kraje Vysočina na tuto
rekonstrukci. Dar by měl být ve výši 44 795 Kč. Starosta obce zároveň předložil návrh darovací
smlouvy na poskytnutí účelového finančního daru. Zastupitelé tuto darovací smlouvu jednomyslně
schválili a pověřili starostu k jejímu podpisu.
- Zastupitelé dále vzali na vědomí poskytnutí neúčelového finančního daru od pana Romana Poula
pro naši obec. Výše daru bude činit 44 795 Kč, starosta předložil návrh darovací smlouvy, která bude
příští týden podepsána.
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že došlo k revizi pojistných smluv s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, u které máme pojištěný veškerý obecní majetek. Je třeba pojistné smlouvy
upravit, některý nově pořízený obecní majetek není ve smlouvách obsažen. Starosta předložil
zastupitelům návrh nové pojistné smlouvy s HVP, výše pojistného v ní činí 13800 Kč. Zastupitelé
tento návrh jednomyslně schválili a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že jmenoval inventurní komisi k provedení inventury
obecního majetku k 31.12.2021. Komise bude ve složení: předseda: Roman Jun, členové: Ladislav
Rak, Ladislav Regent, Jiří Kocanda, Jarmila Kocandová. Zastupitelé složení komise vzali na vědomí.
- Starosta obce informoval o tom, že zimní údržba místních komunikací byla objednána u firmy Ing.
Ladislava Raka. Cena za tuto službu byla stanovena dohodou na 540 Kč za hodinu.
- Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.3/2021 schválené starostou dne 23.9.2021 a
č.4/2021 schválené starostou dne 19.10.2021, zastupitelé je prostudovali a vzali na vědomí.
- Pokud to epidemická situace dovolí, proběhne v sobotu 27.11. před budovou obecního úřadu
rozsvěcení vánočního stromku.
- Zastupitelé jednomyslně schválili nákup kalendářů a propisek do 5000 Kč pro místní občany jako
tradiční dárek na konci roku. Společně s nimi budou rozdány i PF, které navrhnul pan Tomáš Marek
a budou vytisknuty na obecní tiskárně.
K bodu 5.: Návrh rozpočtu obce Kuklík na rok 2022:
Starosta obce zastupitelům předložil návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu byl vytvořen ve
spolupráci s finančním výborem a účetní obce. Zastupitelé tento návrh projednali. Nyní bude návrh
rozpočtu zveřejněn na úřední desce a na příštím jednání se bude hlasovat o jeho schválení.

K bodu 6.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce v 20:00 hodin.

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

Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Josef Kocanda

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

