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OBECNÍ
ÚŘAD V KUKLÍKU
¨
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

Zápis z jednání obecního zastupitelstva v Kuklíku ze dne: 8.11.2019, 1800 h
Č. 06/2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni

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

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

1) Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů
2) Zpráva o činnosti obecního úřadu
3) Obecně závazné vyhlášky
4) Zimní údržba
5) Dětské hřiště
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 Jiřího Kocandu a Romana Juna, kteří byli následným hlasováním jednomyslně schváleni. Poté
provedl kontrolu usnesení z minulého jednání – 05/2019:
- dohlédnout na realizaci výměny veřejného osvětlení – splněno, starosta obce seznámil zastupitele
s tím, že osvětlení je kompletně hotové, předané, všechny faktury jsou zaplaceny,
probíhá vyúčtování dotace a do konce roku by dotace mohla přijít na účet.
- dohlédnout na bezúplatný převod státních pozemků – starosta obce předložil zastupitelům smlouvu
o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Kuklík parc.č. 878/2, 878/13 a 914/3 s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelé bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 878/2,
878/13, 914/3 v k.ú. Kuklík z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Kuklík jednomyslně
schválili a pověřili starostu k podpisu smlouvy.
K bodu 2.: Zpráva o činnosti obecního úřadu
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že došlo po prázdninách k úpravě vývozu komunálního
odpadu a plastů – opět se nyní vyváží jedenkrát za 14 dní.
- Obec musela zakoupit dva nové černé kontejnery na komunální odpad, staré železné postupně
končí svoji životnost.
- Starosta seznámil zastupitele s tím, že projektant, který pro obec zpracovává nový územní plán, má
připravený návrh zadání územního plánu. Zastupitelům ho předložil, ti ho prostudovali a
v následném hlasování návrh zadání jednomyslně 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 3.: Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelé se zabývali místními obecními poplatky. Starosta obce informoval o tom, že díky novým
předpisům dochází ke zrušení místního poplatku z ubytovací kapacity a rekreačního poplatku a ty
jsou nahrazeny jedním poplatkem z pobytu. Starosta obce vznesl návrh, aby došlo ke zrušení
poplatku ze vstupného, je v podstatě nepoužíván. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a
jednohlasně schválili, aby se od roku 2020 vybíraly pouze tři poplatky – z pobytu, za odpad a ze psů.
Starosta obce předložil zastupitelů návrh obecně závazné vyhlášky č.02/2019 o místním poplatku ze
psů. Zvedá se v ní poplatek za jednoho psa na 200 Kč a za každého dalšího psa na 300 Kč.
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a vyhlášku jednomyslně schválili.
Dále starosta obce předložil zastupitelů návrh obecně závazné vyhlášky č.03/2019 o místním
poplatku z pobytu. Poplatek z pobytu by činil 15 Kč za dospělou osobu a den. Zastupitelé s tímto
návrhem souhlasili a vyhlášku jednomyslně schválili.
Následně zastupitelé jednomyslně schválili, aby poplatky za odpad zůstaly ve stejné výši jako v roce
2019.
K bodu 4.: Zimní údržba
Starosta obce vznesl návrh, aby zimní údržba byla letos objednána u podnikatele Ing. Ladislava
Raka. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili. Dále zastupitelé jednomyslně schválili nákup
sněhové radlice v hodnotě do 50 000 Kč. Nákupem byl pověřen pan Ladislav Rak.
K bodu 5.: Dětské hřiště
Starosta obce informoval o tom, že je možnost získat dotaci na vybudování dětského hřiště od
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na vybudování
dětského hřiště jsou připraveny pozemky nad budovou obecního úřadu – pozemky parc. č. 548/9 a
části 548/6, projekt je již také připraven. Zastupitelé tuto informaci uvítali, 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 jednomyslně schválili.
K bodu 6.: V bodě Různé bylo projednáno:
- Zastupitelé stanovili termín tradičního veřejného shromáždění s občany na pátek 22.11.2019.
- Rozsvěcování vánočního stromku před budovou obecního úřadu se uskuteční v sobotu 30.11.2019.
- Starosta obce zastupitelům předložil návrh rozpočtu na rok 2020. Zastupitelé tento návrh
projednali. Nyní bude návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a na příštím jednání se bude
hlasovat o jeho schválení.
K bodu 7.: Závěrem bylo předneseno a přijato devíti hlasy z devíti přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Schůzi ukončil starosta obce v 19.45 hodin.
Ing. Ladislav Regent ......................................
Starosta obce Kuklík
Zapsal : Ing. Ladislav Rak
místostarosta obce Kuklík

Zápis ověřil

Roman Jun
Jiří Kocanda

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

