Obec Kuks
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Kuks dne 25.3. 2021
Program jednání:
1/ Zahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatele
2/ Kontrola usnesení ze dne 8.12. 2021
3/ Podněty občanů, vystoupení hostů
4/ Hospodaření obce k 31.12. 2020
5/ Návrh rozpočtu na rok 2021
6/ Obecně závazná vyhláška (poplatek z pobytu)
7/ Nařízení obce „Parkovné“
8/ Hospodaření VaK Kuks, Kašov za rok 2020
9/ Kalkulace nákladů, dotace a rozpočet VaK a rok 2021
10/ Smlouvy, dohody – umístění stavby „přeložka nn“
11/ Veřejná zakázka – Rekonstrukce silnice Kuks - Stanovice
12/ Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr zhotovitelů
13/ Různé
14/ Diskuse
15/ Usnesení
Zasedání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce
Bod 1 - pan starosta (předsedající) zahájil jednání v 18.00 hodin, konstatuje, že jednání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, přítomna je nadpoloviční většina, (6 zastupitelů v sále a 3 zastupitelé distančně),
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen. Jako zapisovatelka
dnešního jednání je navržena p. Jitka Benčeková, ověřovatelé zápisu p. Flégl Aleš a p. Jan Beran
Starosta dává hlasovat k návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Hlasování k bodu č. 1 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů. (hlasuje se zdvižením ruky)
Bod 2 – Kontrola usnesení ze dne 8.12. 2020
-

splněno

Bod 3) – Podněty občanů / vystoupení hostů
M. Bukovská – úklid okolí obce v rámci celostátní akce - sobota
Bod 4) - Hospodaření obce k 31.12. 2020
Starosta – předkládá přehled hospodaření obce k 31.12. 2020 a současně k 24.3. 2021 - příjmy a
výdaje.
Návrh usnesení k bodu č.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
I. schvaluje
hospodaření k 31.12. 2020
II. schvaluje
hospodaření k 24.3. 2021
Hlasování k návrhu usnesení bodu č.4 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů.
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Bod 5) – Návrh rozpočtu na rok 2021
Starosta – předkládá Návrh rozpočtu na rok 2021, ten byl zveřejněn dle zákona 15 dní před jednáním
zastupitelstva. Zastupitelé probírají jednotlivé položky v navržených příjmech a výdajích.
Rozpočet schvalujeme jako odvětvový současně v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtových opatření v rozsahu do 100 tis. Kč v závazných ukazatelích v souhrnu změn jednoho
rozpočtového opatření.
Návrh usnesení k bodu č.5
Zastupitelstvo obce
I. schvaluje
rozpočet pro rok 2021 jako schodkový a stanovuje závazné ukazatele v odvětvovém (§) členění
Příjmy ve výši 7 952 300,- Kč, výdaje ve výši 8 072 484,- Kč
Financování - 470 004,- Kč splátka Česká Spořitelna a.s.
- 590 188,- Kč přebytek z minulého období.
II. schvaluje
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Navýšení závazného ukazatele (paragrafy) do výše 100 000,- Kč v rámci jednoho paragrafu, snížením
jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115)
nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů. Zapojení účelových dotací na příjmové i výdajové
straně.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření
Rozprava: Ing. Černý – dotaz na cenu u akce – Splašková kanalizace. Dále dotaz na výdaje „Hasičská
zbrojnice a Jednotka hasičů“ (rok 2020/2021)
Hlasování k návrhu usnesení bodu č.5 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů.
Bod 6) – Obecně závazná vyhláška (poplatek z pobytu)
Starosta předkládá ke schválení Návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu. Touto OZV se ruší platná OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, ze dne 11.12. 2019.
Aktualizace díky změně legislativy, ostatní zůstává stejné.
Rozprava:
Ing. Černý – návrh na změnu výše poplatku. Zbytek přítomných - ponechat stávající.
Návrh usnesení k bodu č.6:
Zastupitelstvo obce
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Hlasování k návrhu usnesení bodu č.6 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů.
Bod 7) - Nařízení obce „Parkovné“
I. – Starosta – předkládá ke schválení Nařízení č. 2/2021, kterým se vymezují oblasti obce Kuks, ve
které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a kterým se ruší nařízení obce č. 1/2015
Aktualizace na doporučení odboru dozoru obcí.
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Návrh usnesení k bodu č.7
Zastupitelstvo obce
schvaluje
Nařízení č. 2/2021, kterým se vymezují oblasti obce Kuks, ve které lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy a kterým se ruší nařízení obce č. 1/2015
Hlasování k návrhu v bodě č. 7 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů
Bod 8) – Hospodaření VaK Kuks, Kašov za rok 2020
Zastupitelé mají k dispozici hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu povozních nákladů vodovodu a
kanalizace Kuks, současně pak hospodaření a rozpočet vodovodu v Kašově na letošní rok.
V roce 2020 u vodovodu Kuks po započítání všech příjmů a výdajů jsme hospodařili s kladným
rozdílem 75 069,03 Kč a oproti rozpočtu nás m3 dodané pitné vody přišel na 24,35 – Kč/m3 (rozpočet
byl 34,95 –Kč/m3)
Počítáme s kalkulací pro rok 2020 ve výši 30,97 Kč/m3.
Kanalizace a ČOV v roce 2020 hospodaří se záporným rozdílem ve výši 21 693,- Kč a vyčištění m3
vody nás vyšel na 34,14 Kč (rozpočet byl 56,47/m3). Pro rok 2021 počítáme s kalkulací ve výši 53,21
Kč/m3, opět vzhledem k nutným investicím a tvorbou fondu obnovy majetku.
Vodovod v Kašově v roce 2020 hospodařil s provozními náklady ve výši 232 815,- Kč, v roce 2021
počítáme s 117 000,- Kč, kalkulace na m3 je potom ve výši 80,69 Kč/m3.
Vzhledem k stabilizovaným příjmům a výdajům v tomto odvětví rozpočtu, navrhujeme ponechat
dotování ceny pro trvale žijící obyvatele podobně jako v roce 2020.
Návrh usnesení k bodu č.8:
Zastupitelstvo obce
schvaluje
- vyúčtování provozních nákladů vodovodu Kuks v roce 2020
- vyúčtování provozních nákladů vodovodu Kašov v roce 2020
- vyúčtování provozních nákladů kanalizace a ČOV v roce 2020
Hlasování k návrhu v bodě č. 8 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů
Bod 9) – Kalkulace nákladů, dotace a rozpočet VaK na rok 2021
Starosta předkládá kalkulaci nákladů VaK na rok 2021, současně návrh dotace ceny vodného a
stočného pro trvale žijící občany- (viz. Usnesení)
Návrh usnesení k bodu č.9:
Zastupitelstvo obce
schvaluje
- kalkulaci nákladů na vodné pro rok 2021, která činí 30,97 Kč/m3
- kalkulaci nákladů na stočné pro rok 2021, která činí 53,21 Kč/m3
- dotaci nákladů na vodné v roce 2021 ve výši 5,97 Kč/m3 pro trvale žijící obyvatele Kuksu
- dotaci nákladů na stočné v roce 2021 ve výši 28,21 Kč/m3 pro trvale žijící obyvatele Kuksu
- rozpočet nákladů pro vodovod Kašov na rok 2021 ve výši 117 000,- Kč
- kalkulaci nákladů na vodné v roce 2021, která činí 80,69 Kč/m3
- dotaci nákladů na vodné v roce 2021 ve výši 55,69 Kč/m3 pro trvale žijící obyvatele Kuks –
Kašov, limit odebrané vody 36 m3 os./rok
Hlasování k návrhu v bodě č. 9 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů
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Bod 10) – Smlouvy, dohody – umístění stavby „přeložka nn“
Starosta předkládá ke schválení:
10.1. Dohodu o umístění stavby číslo: IZ-12-2001614/DO/9 Kuks, IZ-12-2001614/DO/1 Kuks - obojí
k přeložce nn – související s rekonstrukcí silnice.
10.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IZ-122001614/SoBS VB/9A Kuks, IZ-12-2001614/SoBS VB/1 Kuks – přeložka nn – k rekonstrukci silnice.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021677/SoSB VB/1 Kuks, knn pro p.č. 584 – kabel nn do parčíku.
Rozprava:
Ing. Černý – kdo bude vlastnit zařízení (el. pilířek) v parčíku, jaká budou pravidla připojení.
Návrh usnesení k bodu č.10:
Zastupitelstvo obce
10.1/2021
I. schvaluje
Dohodu o umístění stavby číslo: IZ-12-2001614/DO/9 Kuks – přeložka nn
II. schvaluje
Dohodu o umístění stavby číslo: IZ-12-2001614/DO/1 Kuks – přeložka nn
10.2/2021
I. schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IZ-122001614/SoBS VB/9A Kuks – přeložka nn
II. schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IZ-122001614/SoBS VB/1 Kuks – přeložka nn
III. schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021677/SoSB VB/1 Kuks, knn pro p.č. 584
Hlasování k návrhu v bodě č. 10 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů
Bod 11) – Veřejná zakázka – Rekonstrukce silnice Kuks - Stanovice
Starosta – předkládá zastupitelům ke schválení:
I. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávané v otevřeném nadlimitním
řízení na stavební práce „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“
II. Návrh smlovy o dílo na provedení a dokončení stavebních prací pod názvem „III/29920 Kuks –
Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“ v návaznosti na výše uvedenou Zadávací
dokumentaci.
Rozprava: Ing. Černý – zda ještě půjde posunout přechod pro chodce, jak navrhoval. (již schváleno dle
zadání, zůstal na původním místě)
Návrh usnesení k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce Kuks:
I. schvaluje
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávané v otevřeném nadlimitním
řízení na stavební práce „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“
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II. schvaluje
Návrh smlovy o dílo na provedení a dokončení stavebních prací pod názvem „III/29920 Kuks –
Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“ v návaznosti na výše uvedenou Zadávací
dokumentaci.
Hlasování k bodu č.11 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů.
Bod 12) Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr zhotovitelů.
Starosta – předkládá zastupitelům výsledky výběrového řízení na projekt „Čerpání splaškových vod
z čp. 65 a 48 Kuks do veřejné kanalizace“. Hodnotící komise k výběrovému řízení zasedala dne
11.3. 2021, viz protokol.
Závěr: vybraná firma č.1: LB tech a.s., Moravská 786, Litomyšl – nabídková cena 519 966,- Kč bez
DPH.
Rozprava: Na uvedený projekt jsme získali dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 300 tis. Kč,
po odečtení DPH, projekt dofinancujeme částkou 220 tis. Kč.
Návrh usnesení k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce Kuks:
schvaluje
veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl.4 Směrnice č.1/2015 o Veřejných zakázkách malého rozsahu
na stavbu pod názvem „Čerpání splaškových vod z č.p. 65 a 48 Kuks do veřejné kanalizace“.
Zakázka v hodnotě 519 966,- Kč bez DPH. Zhotovitel - LB tech a.s Moravská 786, 57001 Litomyšl,
IČO 15035808.
Hlasování k bodu č.12 – „Pro“ hlasuje 9 přítomných zastupitelů.
13) Různé
13.1. – Informace o změnách v obsazení postů ve Správní a dozorčí radě společnosti Revitalizace
Kuks o.p.s.
13.2. – Informace o jednání správní rady společnosti Královéhradecká labská o.p.s. ze dne 8.2. 2021
13.3. – Informace projednání vyřazení silnice III/29920 (Kuks – Stanovice) ze silniční sítě
Královéhradeckého kraje po její rekonstrukci a její následné předání obci/obcím.
Obec Kuks preferuje variantu převodu do vlastnictví obcí dle katastru.
13.4. – Informace o zadání územní studie KUKS ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z2 (2021),
zamýšlená změna nového vlastníka pozemku viz. Příloha. Zastupitelé doporučují respektovat platný
UP Kuks.
13.5. – Informace o přezkumu hospodaření za rok 2020, ze dne 8.3. 2021.
14) Diskuse
Ing. Černý – připomínky k zimní údržbě a k práci pana Rolečka. Dotaz na pokácení lípy na hřbitově.
p. Bukovská – Dotaz k realizaci Anenské stezky.
15) Usnesení – viz. Příloha
Po ukončení diskuse, starosta přechází k usnesení. (Výpis usnesení viz. Příloha zápisu)
Zapsala: Jitka Benčeková
Jednání zastupitelstva se konalo v multifunkční sále Restaurace Baroque
Začátek jednání:
18:00 hod.
Konec jednání:
20:30 hod.

Zápis vyhotoven dne 27.3. 2021
Ověřovatelé zápisu:

...................................
Jan Beran

...........................................
Aleš Flégl

……………………………………
Jiří Beran - starosta
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