Zápis
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 11. 9. 2015, od 19:00 hodin v Kulturním domě

1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:10
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 19 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku
Marcelu Červovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení změny č. 1 územního plánu obce
3) Informace k digitalizaci katastrálních map KÚ Kacanovy
4) Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování a nakládání s odpady
5) Oprava cesty ke Kopicovu statku – informace o stavu
6) Výstavba dětského hřiště u koupaliště – informace o stavu
7) Stav přípravy oslav obce
8) Rozpočtové opatření č. 1
9) Opravy místních komunikací
10) Bezúplatný převod pozemku od SPÚ do vlastnictví obce
11) Přijetí dotace od LK na požární motorovou stříkačku
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 5. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 6 – 0 – 0
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2) Schválení změny č. 1 územního plánu obce
Na základě požadavků občanů obce a vlastníků nemovitých věcí v katastru Kacanov rozhodlo
v roce 2013 ZO o pořízení změny č. 1 Územního plínu obce Kacanovy. Doposud má obec
doposud platný územní plán schválený v roce 2008.
Výběrovým řízením byl vybrán jako dodavatel této služby projektant Ing. Eduadr Žaluda, se
kterým byla v listopadu 2013 podepsána smlouva o dílo.
Pořizovatelem Územního plánu je na základě platné legislativy obec, odborným garantem a
tím, kdo zajišťuje celý proces v souladu se správním řádem pro obec Kacanovy je Město
Turnov, kde tuto činnost vykonává odbor rozvoje, konkrétně paní Jana Ládová.
Změna územního plánu měla při svém zahájení 9 požadavků na změnu užívání pozemků,
zejména na stavební parcely a jeden požadavek na změnu regulativu uvedeného v textové
části – možnost realizace staveb dvou podlaží s obytným podkrovím. V průběhu projednávání
požadovaných změn s dotčenými orgány nebylo dvěma požadavkům na vytvoření stavební
parcely (oba pan Jedlička) vyhověno a jeden požadavek se po projednání se stavebním
úřadem stal bezpředmětným (pan Randák – altánek v lese). Výsledek, který dnes předkládáme
ZO ke schválení, je šest změn užívání parcely a jedna změna regulativu v textu.
Současně se všemi požadavky na změny byly změnou územního plánu uvedeny do souladu
stávající zastavěná území obce a další drobné skutečnosti.
Celkový náklad na pořízení změny ÚP byl projektantem podle uzavřené smlouvy oceněn
částkou ve výši 48 400,- Kč. Podle požadavku ZO a v souladu s platnou legislativou bylo
rozhodnuto, že žadatelé o změnu ÚP se budou na jeho pořízení finančně podílet. Celková
pořizovací cena za změnu byla tedy rovnoměrně podělena mezi jednotlivé kladně vyřízené
požadavky na změnu s tím, že jedním dílem se finančně účastní i obec.
Pro stanovení platnosti změny č. 1 ÚP obce Kacanovy Zastupitelstvem obce je nutné jeho
ověření se souvisejícími územními dokumentacemi (což proběhlo v rámci projednávání) a
schválení předloženého projektu navržené projednané změny.
Po schválení změny ÚP bude nutné zapracovat nový stav ÚP do stávající dokumentace, tak,
aby obec měla úplné znění tohoto dokumentu a jeho kompletní vytištění. Náklady na tyto
kroky jsou zahrnuty v ceně díla a bude je pro obec vykonávat projektant. Současně s tímto
krokem by bylo účelné, protože se dokumentace pořizuje na dlouhou dobu, aby se zároveň
upravil katastrální mapový podklad podle nové digitalizace katastru v obci. Tato úprava však
není zahrnutá v ceně za projekční práce. Obec nyní jedná s projektantem o náročnosti tohoto
kroku a o cenové nabídce a zároveň oslovilo Město Turnov, zda by nebylo možné tuto službu
vykonat pro obec v rámci služby nadřízeného úřadu bezplatně. O výsledku budeme ZO
informovat.
Starosta dal hlasovat o ověření a schválení změny č. 1 Územního plánu Kacanovy.
Návrh na usnesení:
ZO ověřuje, že Změna č. 1 Územního plánu Kacanovy není v rozporu s Politikou územního
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, se zásadami územního rozvoje
Libereckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů.
ZO vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném Změnu č.1 Územního plánu Kacanovy formou
opatření obecné povahy.
ZO požaduje informovat o dalším postupu ve věci aktualizace katastrálních hranic ve vydané
Změně č. 1 ÚP Kacanovy.
hlasování: 6 – 0 – 0
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3) Informace k digitalizaci katastrálních map KÚ Kacanovy
V průběhu letních měsíců proběhla digitalizace katastrálního území Kacanovy. Jedná se krok,
který je financovaný státem a pro vlastníky nemovitostí přinese zpřesnění údajů o
jednotlivých parcelách a promítnutí parcel původního pozemkového katastru do katastru
nemovitostí.
V praxi došlo k tomu, že „čáry“ určující hranice jednotlivých parcel v katastrální mapě budou
digitalizované (ostré a na mapovém podkladu přesně identifikovatelné) a jsou zpřesněny
výměry jednotlivých parcel.
Digitalizace katastru byla veřejně vyhlášena, vlastníci, kteří nemají v Kacanovech trvalé
bydliště, nebo kteří měli na svých nemovitých věcech nějaké změny, byli katastrálním úřadem
obesláni. Veškerá související dokumentace byla k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Digitalizací katastru nedošlo ke zpřesnění ve vytýčení hranic jednotlivých pozemkových
parcel, zde je stále udávaná nepřesnost 2 m. Pro přesné určení hranice pozemku by bylo nutné
pozvat geodeta, nechat si hranici vytýčit a s vlastníkem sousedního pozemku se dohodnout na
přesnosti vytýčení a následně tento údaj postoupit katastrálnímu úřadu. Tyto kroky jsou na
zvážení a v režii jednotlivých vlastníků. Postupně jak se budou parcely dělit, nebo z různých
důvodů doměřovat, budou časem všechny tyto údaje přesnější.
Digitalizace katastru zatím nebyla vyhlášena, dle informací z katastrálního úřadu, ze dnešního
dne, by se tak mělo stát v příštím týdnu, nejspíše v pondělí 14. září.
Starosta dal hlasovat – ZO bere tyto informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o digitalizaci katastrálních map v KÚ Kacanovy.
hlasování: 6 – 0 – 0

4) Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování a nakládání s odpady
Obec Kacanovy nemá v současné době platnou vyhlášku o stanovení systému shromažďování
a nakládání s odpady. Stará vyhláška již nevyhovovala platné legislativě, která v poslední
době zaznamenala mnoho změn, a byla zrušena. Nyní předkládáme ZO nově vypracovanou
vyhlášku, která je sestavena v souladu s aktuálně platnou legislativou. Znění vyhlášky je
odsouhlaseno MV ČR.
Vyhláška upravuje, jak se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu a zavádí tím povinnost
jeho třídění.
Vyhláška řeší následující třídění odpadu:
a)
papír
b)
sklo
c)
plasty
d)
kovy
e)
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
f)
nebezpečný odpad
g) objemný odpad
h)
směsný odpad
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Dalším krokem, který nás koncem roku čeká je vyhodnocení výše poplatků za odpad a
následně schválení nové vyhlášky o ceně za svoz a likvidaci odpadu, kterou nyní také
nemáme. Na základě prověření skutečností roku 2014 a 2015 bude stanoveno, zda se ceny za
svoz a likvidaci odpadu ponechají na nyní stanovené úrovni, nebo zda se budou měnit. V naší
obci jsou již od roku 2010 stejné ceny za tyto služby.
Starosta dal hlasovat o schválení předložené vyhlášky.
Návrh na usnesení:
ZO Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování a
nakládání s odpady.
hlasování: 6 – 0 – 0

5) Oprava cesty ke Kopicovu statku – informace o stavu
Na minulém zasedání ZO byla schválena oprava cesty ke Kopicovu statku nákladem 150 tis.
Kč, kterou pro obec vykonají Technické služby Turnov. Realizace opravy znamená: v úseku
pod posledním stoupáním provést opravu krajnice spojenou se zpevněním příkopu. V této
části komunikace došlo k destrukci cesty, konkrétně k vymletí příkopu dešťovými vodami.
Příkop se tak nebezpečně rozšířil a zvětšil, stávající podloží pod komunikací je vyplaveno,
asfaltové krytí v krajní části cesty nemá podloží a hrozí prolomení povrchu asfaltu a tím riziko
neprůjezdnosti pro osobní dopravu.
První část opravy podle původního záměru je hotová. Po dohodě s dodavatelem byla stavba
zpevnění okraje komunikace po zahájení prací podle stavu terénu a podloží rozšířena ještě o
dalších 12 m tak, aby celý zásah byl kompletní a splňoval svůj účel. Druhá část opravy bude
uskutečněna ihned po dodání materiálu (žlabovek). Tyto práci již jen minimálně omezí
dopravu.
Děkujeme obyvatelům užívajícím tuto komunikaci za trpělivost při provádění stavebních
prací.
Starosta obce dal hlasovat o realizaci opravy cesty, ZO bere tuto informaci na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí informace o realizaci opravy cesty ke Kopicovu statku.
hlasování: 6 – 0 – 0

6) Výstavba dětského hřiště u koupaliště – informace o stavu
Jedná se o realizaci projektu s názvem: Plácek her a radostí pro setkávání dětí –
Kacanovy, konkrétně o realizaci nového dětského hřiště v prostoru vedle koupaliště.
Předmětem projektu jsou terénní úpravy placu, výstavba opěrné zídky, oplocení a vybavení
hřiště dětskými dřevěnými hracími prvky, lavičkami, stolem, odpadkovými koši.

4

Předpokládané náklady na realizaci akce byly podle rozpočtu v projektové dokumentaci
v ceně včetně DPH ve výši 552 tis Kč.
ZO na svém minulém zasedání schválilo vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce a jmenovalo hodnotící komisi. Výzvou k podání nabídky bylo obesláno 7 firem a jedna
další si zadávací dokumentaci sama vyžádala. Po vypršení zadávací lhůty obec obdržela
nabídky od 3 uchazečů o tuto veřejnou zakázku, které splnily podmínky vypsané soutěže:
1) Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČO: 03673073
Nabídnutá cena za zhotovení zakázky je ve výši 497 604,- Kč včetně DPH.
2) TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČO: 48152587
Nabídnutá cena za zhotovení zakázky je ve výši 631 453,- Kč včetně DPH.
3) Tomovy parky s.r.o., Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov IČO:47470712
Nabídnutá cena za zhotovení zakázky je ve výši 730 027,- Kč včetně DPH.
Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.
Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka od firmy Hřiště hrou s.r.o. z Turnova.
Všichni členové ZO byly účastníky hodnotící komise, proto byla po schválení nejvhodnější
nabídky se psána s vítězným uchazečem smlouva o dílo. Následně byly poskytovateli dotace
doloženy všechny potřebné doklady pro konečné stanovení výše dotačních prostředků. Na
tuto akci byla přislíbena dotace ve výši 70% z konečné ceny díla, po výběru dodavatele došlo
k přepočítání poměru dotačních prostředků a výsledná výše dotace je stanovena na 348 322,Kč. Finanční spoluúčast obce na této akci je 149 282,- Kč.
Dne 10. 8. 2015 bylo předáno staveniště dodavateli stavby. Stavební práce byly zahájeny
v tomto týdnu skrývkou ornice a zemními pracemi. Dále bude pokračováno instalací herních
prvků, realizací podezdívky plotu a ostatními souvisejícími pracemi.
S dodavatelem stavby byla řešena kolize s vedením O2 a vodovodu – uvedené sítě se
nacházejí v blízkosti staveniště, ale podle vyjádření provozovatelů podle vytýčení v terénu
jsou pouze v těsné blízkosti výkopových prací a nebude proto nutné je překládat.
Ukončení stavebních prací je podle smlouvy o dílo naplánované do 30.9.2015.
Starosta dal hlasovat o schválení přijetí dotace, o výsledku veřejné zakázky a o postupu
stavebních prací.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetím dotace od MMR ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na
projekt „Plácek her a radostí pro setkávání dětí – Kacanovy“ ve výši 348 322,- Kč.
ZO schvaluje zpětně výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Plácek her a radostí pro setkávání dětí – Kacanovy“ a jako vítěznou nabídku schvaluje
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nabídku uchazeče Hřiště hrou s.r.o. Turnov, IČO: 03673073 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
ZO bere na vědomí informaci o postupu prací při realizaci dětského hřiště u koupaliště.
hlasování: 6 – 0 – 0

7) Stav přípravy oslav obce
Jak jsme informovali na poslední zasedání ZO, chystá naše obec oslavy výročí založení. Za
tímto účelem je jmenovaná komise, která se již bude pravidelně scházet a bude postupně
realizovat všechny potřebné kroky ke zdárnému průběhu oslav.
Aktuálně řešené otázky:
- Termín 25. 6. 2016
- Kniha
- Historie o spolcích Kacanov
- Historický hudební soubor Vocáskova kapela
- Divadelní kronika
- Kacanovy ve filmu
- Porovnávací fotky (staré a nové místo)
- Přepis Kroniky
- Program oslav
- Šermíř – Zdeněk Šonský (skupina v TU)
- Pamětní deska na hotelu Králíček
- Litoměřický biskup, nebo někdo podobný – Aleš Jurečka (pokřtít knihu)
- Skákací hrad pro děti
- Minijarmark – oslovit místní výrobce
- Moderátor celé akce Sjezd rodáků
- Sázení lípy
- Vysvěcení praporu
- Pozvání osobností
- Program zábavy (Waldovy Matušky, nějaká kapela, Dechovka Český ráj, nebo
Turnovanka)
- Finance (Rozpočet obce, dotace, sponzorské dary, záštita hejtmana)
Otázka vydání knihy půjde svým samostatným systémem, je zde jiná skupina tvůrců, kteří
mají svoje úkoly a budou se scházet samostatně.
Starosta dal hlasovat o stavu příprav založení obce, ZO bere tuto informaci na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí stav přípravy oslav výročí založení obce.
hlasování: 6 – 0 – 0
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8) Rozpočtové opatření č. 1/2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2015. Rozpočtové
opatření řeší příjmy a výdaje ve výši 819 609,- Kč. Tato částka je poměrně vysoká, je
způsobena zejména získáním dotací na tři akce realizované v obci.
V příjmech je největší položkou navýšení částka 727 559,- Kč, která zapojuje do rozpočtu
přislíbené dotace na opravu komunikace na Babina, dětského hřiště a na hasičskou stříkačku.
Dále rozpočtové změny upravují výši některých položek, které jsou vyšší, než byl původní
plán a u jedné sumy ve výši 132 tis. Kč pouze opravují účetní položku.
Ve výdajích z největších položek zapojujeme doplatek komunikace na Babina – investice
z loňského roku ve výši 300 tis., který byl původně obsažen v opravách, navyšujeme položku
oprav komunikací o 80 tis. Kč, navyšujeme náklady na dětské hřiště o 149 tis., zapojujeme
náklady na nákup hasičské stříkačky v částce 143 tis., savic, drezů na soutěže pro SDH
celkem 46 tis. a drobného majetku v částce 70 tis Kč. Další korekcí výdajů je úprava více
položek výdajů za komunální služby, které také rozpouštějí část rezervy rozpočtu ve výši 161
tis. a které upravujeme podle vývoje od začátku roku a ostatní menší položky upravujeme
v souladu s výsledkem od začátku roku a s očekávaným vývojem.
Navržené rozpočtové opatření vystihuje vývoj finančních potřeb obce a investiční aktivitu
podpořenou dotacemi. Je pozitivní, že i přes všechny investiční aktivity a potřeby obce
v tomto roce nám v rozpočtu stále zbyde rezerva ve výši 75 tis. Kč na případné nečekané
výdaje.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015 v příjmech a ve výdajích ve výši
819 609,- Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0

9) Opravy místních komunikací
Pan starosta informoval o každoročních pravidelných plánovaných opravách obecních
komunikací, které by měly pro naši obec realizovat Technické služby Turnov. Opravy budou
provedeny v průběhu září - října a lze je rozdělit na tři skupiny:
-

větší opravy, kde se vyřízne stávající porušený povrch a vyspraví se novým
asfaltovým krytím - cesta u kravína, cesta na Pohoř
cesta u Mařanů - doasfaltování krajnice podemleté dešťovou vodou
postřik malých drobných oprav po celé obci – oprava narušeného asfaltového povrchu

Náklady na uvedené opravy jsou zahrnuty v rozpočtu obce a je nutné je každoročně
realizovat, aby se narušené povrchy asfaltového krytí nezvětšovaly.
Starosta dal hlasovat o realizaci oprav komunikací, ZO bere tuto informaci na vědomí
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Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí realizaci oprav místních komunikací.
hlasování: 6 – 0 – 0

10) Bezúplatný převod pozemku od SPÚ do vlastnictví obce
Pan Vojtěch Brodský požádal vedení obce o možnost zajištění odkupu digitalizací katastru
nově označené parcely katastru nemovitostí č. 90/10 trvalý travní porost o výměře 300 m2
(parcela původního pozemkového katastru č. 1133/1). Jedná se o bývalou, dnes již nefunkční
cestu, která úhlopříčkou protíná louku paní Třešňákové za hřbitovem. Tato parcela je
v majetku Státního pozemkového úřadu. Paní Třešňáková a paní Brodská aktuálně převádějí
svoje pozemky v této lokalitě na Vojtěcha brodského za účelem výstavby nového rodinného
domu.
Důvodem této žádosti je snaha o sjednocení vlastnictví pozemků, zajištění možnosti přístupu
k nově budované nemovitosti ze spodu a zároveň obava z možnosti odkoupení tohoto
pozemku spekulanty, kdy SPÚ nabízí tyto zbytkové pozemky jako restituční nároky a jejich
získání je pro spekulující osoby dalším prodejem snadné.
Po prověření všech možností převodů majetku ve správě SPÚ, kdy je možnost odkoupení
pozemku fyzickou osobou prakticky nemožná (není možné splnit základní podmínky pro
tento krok), se jako jediná možná cesta nabízí žádost obce podaná na SPÚ s cílem bezplatně
převést tuto dnes již nefunkční cestu do majetku obce. Jedná se o bezúplatný převod na obec
na základě příslušného zákona.
Doporučujeme ZO schválit tento převod.
Starosta dal hlasovat o možnosti bezúplatného převodu nově označené p.p.č. 90/10 v KÚ
Kacanovy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod na základě digitalizace katastru nemovitostí obce Kacanovy
nově označené p.p.č. 90/10 trvalý travní porost v KÚ Kacanovy (stávající parcela původního
pozemkového katastru č. 1133/1) do majetku obce Kacanovy podle zákona č. 92/1991 Sb., o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
hlasování: 6 – 0 – 0

11) Přijetí dotace od LK na požární motorovou stříkačku
Obec Kacanovy obdržela z Dotačního fondu Libereckého kraje z oblasti požární ochrany,
programu: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje dotaci na nákup
nové požární stříkačky a savic.
V současné době disponuje naše obec motorovou stříkačkou BAZ 3015 s datem výroby 1981.
Tato technika je značně opotřebovaná v nedaleké minulosti byla opravovaná (protržení
hliníkových dílů při námětovém cvičení) a vykazuje nižší výkon, než bychom potřebovali.
Proto jsme využili možnosti podat žádost o dotaci s cílem vylepšit zázemí pro naši jednotku
SDH.
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Máme v plánu z dotačních prostředků zakoupit nový tip motorové stříkačky PS 12 s motorem
1500 ccm a dva kusy savic, vše plánovaným nákladem ve výši 149 556,- Kč. Nová motorová
stříkačka je vhodná pro požární zásah i pro požární sport.
Naši stávající stříkačku bychom chtěli vyčistit a nabídnout k prodeji. Podle předběžných
odhadů by mohla být její prodejní cena kolem 30 - 40 tis. Kč.
Celkově rozděloval Liberecký kraj v tomto resortu 9,5 mil. Kč. Získání dotace na novou
stříkačku pro naši jednotku je úspěch.
Předpoklad financování:
Celkové náklady na novou techniku
Dotace LK 50%
Obecní rozpočet

149 556,- Kč
74 778,- Kč
74 778,- Kč

V případě zdárně uskutečněného prodeje stávající stříkačky navrhujeme, aby doplatek celé
stříkačky zafinancovala obec bez příspěvku SDH Kacanovy.
Nákup nové stříkačka je obsažen a schválen v rozpočtovém opatření, které zahrnuje i příjem
dotačních prostředků.
Navrhujeme ZO schválit příjem dotace, nákup nové techniky a prodej stará stříkačky.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s přijetím dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z oblasti Požární ochrany,
programu: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na nákup nové
požární stříkačky a savic ve výši 74 778,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy.
ZO souhlasí s nákupem nové motorové stříkačky PS 12 a dvou kusů nových savic.
ZO ukládá starostovi připravit prodej stávající stříkačky vhodnému zájemci.
hlasování: 6 – 0 – 0
12) Různé
Zájezd do divadla
Na minulém jednání ZO jsme informovali o záměru vedení obce uskutečnit zájezd do
pražského divadla. Konkrétně se jedná o muzikál Fantom opery v divadle Goja na pražském
Výstavišti v Holešovicích. Vzhledem k malému zájmu občanů nebude zájezd uskutečněn.
Parkovací plochy v obci
Obec má problémy s parkováním u koupaliště a u hřbitova. V těchto místech dochází ke stání
velkého počtu automobilů a je zde ztížený průjezd. U koupaliště bude situace řešena tak, že na
části louky u koupaliště štěrkem zpevníme okraj louky a vytvoříme stání pro 12 – 14 vozidel.
Tím se uvolní průjezd kolem koupaliště.
O možnosti zlepšení parkování u hřbitova jednáme s vlastníky sousedních pozemků,
podrobnosti sdělíme na příštím jednání ZO.

9

Dopravní značení – u otočky a u koupaliště
Obec se rozhodla doplnit dopravní značení u koupaliště a u otočky autobusu. Zakážeme
parkování vozidel po jedné straně u koupaliště, kde bude umožněno stání na okraji louky.
Bude tak vytvořen prostor pro bezpečný průjezd vozidel i větší techniky.
Další doplnění dopravního značení plánujeme u otočky autobusu, kde je nutné zamezit
stávajícímu stání vozidel - odstavené automobily zejména ze servisu jsou umístěny na
soukromém pozemku pana Břetislava Broučka. Dalším důvodem je zajištění bezpečného
průjezdu pro autobus.
Stavba přístřešku
V září byla zahájena realizace desky pro nový přístřešek na dřevo u hasičské zbrojnice.
Betonovou desku realizují TS Turnov celkovým náklade 37.385,- Kč. Obec poptala čtyři
firmy, TS dali nejlevnější nabídku. Na betonovou desku bude ještě v letošním roce smontován
dřevěný přístřešek.
Odpočinková místa
Pan starosta informoval o pozitivní skutečnosti - Lesy ČR zřídily nová odpočinková místa –
lavičky se stoly při cestě na Hrubou Skálu a u Kopicova statku. Aktuální aktivita této státní
organizace je pro obec velmi dobrá. Organizace má nyní nové vedení v Liberci a to se snaží
v naší obci plnit svoje sliby.
Filmaři v Kacanovech
Pan starosta sdělil přítomným informace k připravovanému natáčení čínského TV seriálu
pod názvem “The Last Visa “.
Jedná se o čínský televizní seriál pojednávající o čínském velvyslanci ve Vídni, který těsně
před vypuknutím 2. světové války v roce 1938 zachránil stovky Židů prchajících z Rakouska
před Hitlerem.
Pro natáčení seriálu si filmaři vytipovali jako jednu z lokací Kopicův statek. Natáčení je
plánováno na 16. 9. 2015 a 17. 9. 2015, s tím že 16. 9. 2015 by měli točit na loukách a v lese
v okolí statku a 17. 9. 2015 by měli točit přímo ve statku.
Pro Vaši informaci by se 16. 9. 2015 měl točit motiv, kdy se fašista v lese a na louce učí
střílet, což znamená, že zde budou přítomni zbrojíři a střílí se pouze slepými náboji. Tato
aktivita může být nezasvěcenými vnímána jako skutečná střelba. Policie je o této skutečnosti
informována.

13) Diskuse
Pan Třešňák: je správné označení nové stříkačka PS 12? Není její označení PS 15?
Pan starosta vysvětlil, že skutečně správné označení pro novou stříkačku je PS 12, ale její
motor má objem 1500 m3.
Pan starosta informoval o splnění požadavku pana Sedláčka z minulého jednání ZO – obec
zakoupila na hřbitov dvě nové konve na zalévání.
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V neděli 18.1.02015 bude v naší obci probíhat sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu. O tomto víkendu bude tradičně přistaven kontejner na objemný odpad u hasičské
zbrojnice

14) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 1

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 9. 2015
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Jiří Procházka

...........................................

Jozef Dobiaš

............................................

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 11. 9. 2015

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 5. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Ověřuje, že Změna č. 1 Územního plánu Kacanovy není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, se zásadami územního
rozvoje Libereckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů.
Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném Změnu č.1 Územního plánu Kacanovy formou
opatření obecné povahy.
Požaduje informovat o dalším postupu ve věci aktualizace katastrálních hranic ve
vydané Změně č. 1 ÚP Kacanovy.
3. Bere na vědomí informaci o digitalizaci katastrálních map v KÚ Kacanovy.
4. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování a
nakládání s odpady.
5. Bere na vědomí informace o realizaci opravy cesty ke Kopicovu statku.
6. Schvaluje přijetím dotace od MMR ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt „Plácek her a radostí pro setkávání dětí – Kacanovy“ ve výši
348 322,- Kč.
Schvaluje zpětně výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Plácek her a radostí pro setkávání dětí – Kacanovy“ a jako vítěznou nabídku
schvaluje nabídku uchazeče Hřiště hrou s.r.o. Turnov, IČO: 03673073 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Bere na vědomí informaci o postupu prací při realizaci dětského hřiště u koupaliště.
7. Bere na vědomí stav přípravy oslav výročí založení obce.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015 v příjmech a ve výdajích ve výši
819 609,- Kč.
9. Bere na vědomí realizaci oprav místních komunikací.
10. Schvaluje bezúplatný převod na základě digitalizace katastru nemovitostí obce
Kacanovy nově označené p.p.č. 90/10 trvalý travní porost v KÚ Kacanovy (stávající
parcela původního pozemkového katastru č. 1133/1) do majetku obce Kacanovy podle
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů.
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11. Souhlasí s přijetím dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z oblasti Požární
ochrany, programu: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na
nákup nové požární stříkačky a savic ve výši 74 778,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.
Souhlasí s nákupem nové motorové stříkačky PS 12 a dvou kusů nových savic.
Ukládá starostovi připravit prodej stávající stříkačky vhodnému zájemci.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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