Zápis
ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 2. 12. 2015, od 18:00 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 18:15
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 24 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Jitku Lukáčovou a Bc. Zuzanu Bártovou,
zapisovatelku Marcelu Červovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 7 – 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 zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Hospodaření obce k 31. 10. 2015
3. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015
4. Schválení rozpočtu na rok 2016
5. Návrh rozpočtu pro rok 2016 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
za rok 2015
6. Obecně prospěšná společnost pro Český ráj – změna příspěvku
7. Schválení příspěvku na otop pro seniory
8. Schválení výplatního termínu za měsíc prosinec 2015
9. Stav přípravy oslav založení obce
10. Úprava cen za odvoz a likvidaci odpadů
11. Schválení inventarizační komise
12. Výstavba dětského hřiště u koupaliště – informace o stavu
13. Změna poplatků – kulturní dům
14. Koupaliště – provozovatel
15. Různé
16. Diskuse
17. 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 6. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku
Lukáčovou a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
2) Hospodaření obce k 31. 10. 2015
Starosta informoval o výsledku hospodaření obce k 31. 10. 2015. Podrobně přečetl a vysvětlil
stav jednotlivých příjmů a výdajů. Příjmy obce jsou aktuálně v částce ve výši 2 658 tis. Kč.
Skutečné příjmy jsou oproti rozpočtovaným příjmům nižší o 604 tis Kč. Důvodem pro
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nenaplnění příjmů je nezaúčtovaná dotace na hřiště u koupaliště, která již na náš účet
k dnešnímu dni dorazila. Přes to, že podle výkazu nejsou příjmy naplněny, budou podle
předpokladu do konce roku dodrženy. Nejvyšší položkou příjmů jsou k dnešnímu dni daňové
příjmy, které máme v částce v součtu 1,8 mil. Kč, Další vysokou položkou je dotace na
komunikaci na Babina, příjmy za poplatky za odpad, vratku fin. výpomoci pro OPS, nájmy
(KD, koupaliště, vodovod, byty a hroby. Výdaje jsou realizovány ve výši 1 994 tis. Kč, což
je zatím o 1 269 tis. méně, než bylo rozpočtováno. Nenaplnění výdajů je způsobeno zejména
dosud neuhrazenými velkými fakturami za opravy komunikací, dětské hřiště a plánovaný
nákup hasičské stříkačky. Dále není dočerpána řada menších výdajových položek, některé
budou ještě v prosinci navýšeny, a na některých šetříme a budeme je upravovat aktuálním
rozpočtovým opatřením – tato úspora bude tvořit zůstatek běžného účtu na konci roku.
Všechny uvedené rozdíly skutečnosti oproti schválenému rozpočtu a jejich předpokládaný
vývoj do konce roku jsou zároveň zahrnuty v předkládaném rozpočtovém opatření č. 2 na rok
2015.
Stav účtů k 31. 10. 2015 = 933.907,69 Kč, k 02. 12. 2015 = 792.635,61 Kč
Starosta dal hlasovat o hospodaření obce k 31. 10. 2015.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2015.
hlasování: 7– 0 – 0
3) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem druhého rozpočtového opatření pro rok 2015.
Rozpočtové opatření řeší navýšené příjmy a výdaje v částce 120 563,- Kč. U příjmů se jedná
o upřesnění obecných příjmových položek dotací, které v částce 727 tis odečítáme a místo
toho nově pořizujeme konkrétní položky dotací od LK na opravu komunikace a hasičskou
stříkačku ve výši 379 300,- Kč a dotace na hřiště u koupaliště ve výši 348 322,- Kč. Dalšími
drobnými úpravami je korekce jednotlivých daňových příjmů, některých nájmů a poplatků a
vrácení fin. přísp. z OPS Sobotka za realizaci Geoprvků ve výši 53 tis. Kč.
U výdajů se jedná o korekci jednotlivých položek výdajů podle skutečnosti. Nejvýznamnější
změnou je ponížení nákladů na komunikace částkou 316 tis. Kč, které se použily na realizaci
hřiště u koupaliště celkem 353 tis. Další úpravou je narovnání poplatku za pořízení změn ÚP,
materiálu, platby za knihovnu, odměny na dohodu o provedení práce, oprava veřejného
osvětlení, opravy na hřbitově komunální služby a další položky. Předložené rozpočtové
opatření zachycuje aktuální vývoj hospodaření obce s výhledem do konce roku.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2015.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2015 v příjmech a ve výdajích v částce 120
563,00 Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Schválení rozpočtu na rok 2016
Starosta seznámil přítomné se splněním zákonné povinnosti vyvěšení návrhu rozpočtu obce
na rok 2016 na úřední desce úřadu a na webových stánkách obce po dobu nejméně 15 dní.
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Rozpočet byl sestaven finančním výborem, vychází ze známé skutečnosti roku 2015,
z předpokládaných daňových příjmů obce v příštím roce a daných závazků pro příští období.
Starosta přečetl jednotlivé položky návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Obec má rozpočtované
příjmy i výdaje ve výši 2 658 150,- Kč. Největší a zásadní položkou příjmů jsou daňové
příjmy obce v částce celkem ve výši necelé 2 mil. Kč, dále příjmy z nájmů v součtu ve výši
180 tis. Kč (KD, koupaliště, byty, pozemek, vodovod) a další příjmy z poplatků za odpad,
psy, ubytování, služby v KD, vstupné, třídění odpadu). Dalšími příjmy jsou plánované dary a
dotace na uspořádání oslav založení obce a dotace na knihu, o kterou chceme na začátku roku
požádat, příjem z prodeje knihy, dotace na opravu pomníku, kterou bychom chtěli získat a
příjem z prodeje pozemku, vše ve výši 230 tis. Kč. Uvedené příjmy mohou být v průběhu
příštího roku navýšeny o zůstatek BÚ na konci roku a další příjmy o kterých dnes nevíme,
toto bude řešeno rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Nejvyšší výdaje jsou plánovány na
správu obce a zastupitelstvo 790 tis. Kč, pořízení knihy 250 tis. Kč, zajištění oslav vzniku
obce 250 tis. Kč, opravy komunikací a kulturního domu a úprava webových stránek celkem
v částce 305 tis. Kč, svoz a likvidace komunálního odpadu v částce 185 tis., oprava nátoku na
koupaliště částkou 90 tis. Kč, dalšími menšími položkami jsou ochrana přírody, zeleň, péče o
veřejné prostranství, nákup pozemků, požární ochrana, rezerva na krizové situace, doplatek
změny Úp, obnova plotu a drobné opravy na koupališti a další. Významnou výdajovou
položkou je rezerva na investice ve výši 124 tis, která bude využita podle potřeb a dalšího
vývoje v obci. Je dobré, že nové rozpočtové určení daní již třetí rok přineslo do rozpočtu naší
obce navýšení daňových příjmů, které umožňuje dobrou péči o stávající majetek obce a
zbývají prostředky i na nutný rozvoj.
Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 v příjmech ve výši 2 658 150,- Kč a ve
výdajích ve výši 2 658 150,- Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0

5) Návrh rozpočtu pro rok 2016 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český
ráj za rok 2015
Obec Kacanovy je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, proto vám
každoročně předkládáme na vědomí důležité informace o chodu a činnosti tohoto pro naši
obec důležitého sdružení.
Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2015
Starosta informoval přítomné o zprávě Mikroregionu Český ráj o finančním hospodaření
organizace v roce 2015. Účetnictví a veškerá korespondence svazku je archivována na OÚ na
Vyskeři. Paní Brzobohatá, účetní obce Vyskeř, účtuje také Mikrokegion a vykonává další
související činnosti svazku. Poradcem svazku je paní Jarmila Lásková Soldátová, která se
stará o výkon usnesení, dotační aktivitu svazku, zajišťuje jednání svazku, zápisy z těchto
jednání a další legislativní záležitosti a povinnosti. Kontrola hospodaření organizace byla
provedena kontrolní skupinou. Proběhla kontrola účetních dokladů ve vybraném měsíci a
zůstatku na účtech v roce 2015. Zpráva o finanční činnosti informuje o základních údajích o
organizaci a o statutárních zástupcích, podpisových právech a dalších podrobnostech
charakterizujících organizaci. Ve zprávě je podrobně uveden rozpis nákladů u vybraných
faktur. Byl prověřován zůstatek na bankovních účtech vedených u Československé obchodní
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banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č. ú. 195607071/0300. Ke dni 30.9.2015 je na výše
uvedených bankovních účtech zůstatek - 502 585,14 Kč (č.ú. 195607071/0300) Kč a
343 532,02 Kč (č. ú. 157342105/0300).
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl řádně vyvěšen na úředních deskách členských obcí, následně
byl projednán také revizní skupinou svazku Mikroregionu Český ráj, s výsledkem bez
výhrad.
Mikroregion v roce 2016 bude hospodařit na příjmech i výdajích s částkou ve výši 385 288,Kč. Příjmy jsou zajištěny zejména příspěvky členských obcí. Výdaje tvoří náklady na chod
organizace – provozní náklady, poradenství, členství v OPS, vedení účetnictví, cestovné a
telefonní poplatky.
ZO bere předložené informace na vědomí. Starosta dal hlasovat o navrženém usnesení.
Návrh na usnesení:
ZO Bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2016 a Zprávu o finanční
činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2015
hlasování: 7 – 0 – 0

6) Obecně prospěšná společnost pro Český ráj – změna příspěvku
OPS pro český ráj je společnost, která sdružuje města, obce, svazky obcí, nevýdělečné
organizace, mikroregiony i podnikatele v našem regionu. Pro své členy zajišťuje administraci
dotací na různé účely. Činnost a fungování společnosti je zajištěno také především dotacemi a
dále příspěvky členů. Kacanovy doposud poskytovali ve prospěch OPS roční příspěvek ve
výši 1 000,- Kč. V rámci OPS došlo k novému určení výše příspěvků jednotlivých členů a to
tak, že od příštího roku bude každá obec přispívat ze svého rozpočtu 4,- Kč na jednoho
obyvatele. Pro Kacanovy to při současném počtu obyvatel 211 znamená malé ponížení
příspěvku.
S poskytování příspěvku ve prospěch OPS není problém, členství Kacanov v této společnosti
je pro obec výhodné.
Navrhujeme ZO schválit příspěvek v požadované výši pro celé funkční období stávajícího
ZO.
Starosta dal hlasovat o změně poskytování příspěvků pro OPS pro Český ráj.
Návrh na usnesení:
ZO Schvaluje poskytnutí příspěvku OPS pro Český ráj v letech 2016 – 2018 ve výši 4,- Kč na
jednoho obyvatele obce Kacanovy ročně.
7) Schválení příspěvku na otop pro seniory
Jitka Lukáčová informovala přítomné o návrhu kulturního a sociálního výboru na příspěvky
na otop pro seniory. Členové výboru (Jitka Lukáčová, Jozef Dobiaš, Blanka Randáková a
Kateřina Procházková) navrhují ZO schválit příspěvky pro staré občany v několika hladinách
rozdělených podle toho, zda se jedná o samostatně bydlící osobu, nebo osobu žijící v domě
společně s dalšími obyvateli, nebo o starší manželský pár. Příspěvky byly určeny v rozpětí ve
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výši 1 375,- Kč až 1 825,- Kč. Celkem bylo rozděleno 9 příspěvků v celkové výši 15 000,- tis.
Kč, tedy částka, která byla plánovaná v rozpočtu obce. Jitka Lukáčová doporučila ZO
předložený návrh příspěvků schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o schválení návrhu příspěvků na otop pro seniory.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje příspěvek na otop pro seniory podle návrhu.
hlasování: 7 – 0 – 0
8) Schválení výplatního termínu za měsíc prosinec 2015
Starosta seznámil přítomné s obvyklým postupem při vyplácení odměn v posledním měsíci
roku. Z důvodu nutnosti zachování účetních postupů v souladu se zákonem jsou výplaty za
měsíc prosinec odesílány z účtu obce vždy poslední pracovní den roku, tak aby byly bez
dalších zásahů zahrnuty do nákladů a účetnictví příslušného roku. Starosta podal návrh, aby i
v letošním roce byly odměny zastupitelů a zaměstnanců obce odeslány z účtu obce ve čtvrtek
31. 12. 2015. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o schválení výplatního termínu za měsíc prosinec.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje den 31. 12. 2015 jako výplatní termín odměn zaměstnanců a zastupitelů obce za
měsíc prosinec roku 2015.
hlasování: 7 – 0 – 0
9) Stav přípravy oslav založení obce
Oslavy by měly proběhnout poslední víkend v červnu (shodné s datem kacanovské pouti).
Komise na pořádání oslav obce řeší zejména:
- Křest knihy
- Sázení lípy (společně významní představitelé okolních obcí a města vedení
Libereckého kraje)
- Vysvěcení praporu obce
- Přepis kroniky do digitální podoby a sken původní kroniky
- Pozveme šermíře
- Skákací hrad pro děti
- Minijarmark místních výrobců
- Koncert Turnovanky a kapely Těla
- Sjezd rodáků
- Další aktivity
Tvorba knihy o Kacanovech - starosta seznámil přítomné:
- se jmény všech autorů knihy o Kacanovech a s jejich funkcemi v civilním životě
- s jednotlivými kapitolami plánované knihy
- s některými detaily nové knihy (plánky původních domů)
- kniha bude obsahovat DVD s daty a obrázky, které se do knihy nevejdou
Starosta informoval, že doposud nemáme stanovený název knihy a vyzval přítomné k tomu,
aby sami navrhli možný název. Podle dohody bude tato výzva zveřejněna na facebooku obce,
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aby všichni mohli vyjádřit svoji kreativitu. Název knihy musí obec stanovit v lednu příštího
roku.
Starosta dal hlasovat o stavu příprav založení obce, ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO Bere na vědomí stav přípravy oslav založení obce.
hlasování: 7 – 0 – 0

10) Úprava cen za odvoz a likvidaci odpadů
Cena za svoz a likvidaci odpadu v naší obci je od roku 2010 stejná. Úprava ceníku pro
jednotlivé možnosti svozu vychází z aktuálních skutečných cen placených obcí Severočeským
komunálním službám, které svůj ceník bez ohledu na ceny pro občany upravují každoročně.
Nové stanovení poplatků za odpad je rozděleno na dvě základní kategorie: část obce, která je
řešena pytli na odpad a část obce, která má popelnice ve třech různých velikostech a
s různými režimy svozů. Výsledkem přepočítání skutečných výdajů hrazených obcí je
aktuální nový ceník. Některé položky se mírně navyšují a některé se mírně ponižují.
Starosta podrobně přečetl jednotlivé kategorie možností svozu popelnic a navrhované ceny za
tuto službu. Shodně s úpravou cen za popelnice se upravují poplatky za pytle a to jak pro
trvale bydlící, pro chalupáře i pro individuální odběratele.
Nový ceník poplatků za odpad bude k dispozici na webových stránkách obce.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO Schvaluje nové ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v obci Kacanovy dle
přiloženého návrhu s platností od 1. 1. 2016.
hlasování: 6– 0 – 0
11) Schválení inventarizační komise
Starosta informoval přítomné o nutnosti provést pravidelnou inventuru a inventarizaci
majetku obce a v této souvislosti navrhuje jmenování inventarizační komisi ve složení: Bc.
Zuzana Bártová (předseda), členové: Marie Loutchanová, Jiří Procházka. Komise bude
předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o závěrech z inventarizace.
Starosta vydal příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2015.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení: Bc. Zuzana
Bártová (předseda), členové: Marie Loutchanová, Jiří Procházka a současně schvaluje
starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2015.
hlasování: 6 – 0 – 0

12) Výstavba dětského hřiště u koupaliště – informace o stavu
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Starosta informoval přítomné o ukončení stavebních prací na novém dětském hřišti u
koupaliště, kde poslední den v říjnu proběhlo slavnostní ukončení akce a předání hřiště do
užívání dětem. Společenská akce se vydařila, počasí přálo, byla velká účast občanů a přátel
Kacanov.
Hřiště bylo pořízeno s finanční spoluúčastí dotačního titulu MMR. Celkové náklady na
pořízení hřiště činily 497 604,- Kč včetně DPH, dotace byla ve výši 348 322,- Kč a Finanční
spoluúčast obce na této akci je 149 282,- Kč. Dodavatelem stavby byla firma Hřiště hrou
s.r.o., z Turnova.
Starosta projevil přání, aby nové hřiště plně sloužilo dětem i jejich rodičům, aby zde všichni
našli uspokojení.
Starosta dal hlasovat o aktuálním stavu na novém hřišti. ZO bere tuto informaci na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí současný stav dětského hřiště u koupaliště.
hlasování: 5– 0 – 0
13) Změna poplatků – kulturní dům
Starosta informoval přítomné o značném zájmu o pronájem našeho Kulturního domu.
V letošním roce zde bylo více než 50 akcí. Aktuálně je stav takový, že správce KD je
s předáváním a přebíráním KD velmi vytížen a dochází i k opotřebování a poškození zařízení.
Proto navrhujeme, aby došlo k úpravě ceníku za pronájem jednotlivých prostor pro různé
skupiny. Starosta podrobně přečetl nový návrh cen jednotlivých položek nájemného a
seznámil přítomné s tím, že nové ceny budou platné od ledna 2016 i pro akce již objednané.
Nově bude možné i ceny za pronájem prostor v nutných nebo výjimečných případech
prominout, nebo upravit z rozhodnutí vedení obce a to směrem dolu ale i nahoru.
Nový ceník bude zveřejněn na webových stránkách obce.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu změn cen za pronájem Kulturního domu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje nové ceny za pronájem Kulturního domu v Kacanovech dle přiloženého návrhu
s platností od 1. 1. 2016 a zároveň zmocňuje starostu a místostarostu obce k udělení výjimky
z těchto cen v mimořádných případech.
hlasování: 7– 0 – 0
14) Koupaliště – provozovatel
Již od září letošního roku se ZO na svých pracovních setkáních zabývá otázkou pronájmu
koupaliště /z důvodu podaných žádostí o pronájem těchto prostor/. Proběhlo jednání s novým
zájemcem o pronájem koupaliště i se stávajícím provozovatel. Byla vypsána veřejná anketa
s cílem získat názory od občanů Kacanov i od jiných návštěvníků. Obecně veřejnost vyjádřila
spíše velkou kritiku k chování stávajícího provozovatele koupaliště. Starosta vyjádřil
stanovisko ZO, které chce dát stávajícímu provozovateli ještě šanci. Věc bude řešena tak, že
navrhneme nové zásadní podmínky do nájemní smlouvy, které by měly ošetřit otevírací dobu,
vstupné pro kacanovské občany, chování nájemců a další záležitosti, které zlepší pobyt pro
naše občany. Je smutné, že máme tak krásný upravený areál a Kacanováci tam nechodí.
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Paní Randáková: prezentovala názor svůj a svojí rodiny, kritizovala arogantní jednání
provozovatele a vyjádřila politování nad celou situací i přes to, že vyjádřila pozitivní
skutečnost, která hovoří o čistotě a dobré péči o majetek obce v areálu koupaliště.
Pan Karmazín: vznesl dotaz, z jakých serverů čerpáme tyto infomace, protože recenze na jeho
kemp jsou z 80% pozitivní. Vysvětlil situaci, o které paní Randáková hovořila, a sdělil, že
s Randákovými nemá žádné spory.
Ing. Vlčková: je škoda, že naše obec, která je tak malebná a má takový potenciál v této
aktivitě, se dnes nachází v takové politováníhodné situaci. Navrhuje vypsat soutěž na nového
provozovatele s cílem zlepšit služby a zejména chování nájemce k veřejnosti.
Jitka Lukáčová: naše rodina chodí na koupaliště pravidelně, zejména na občerstvení.
S chováním nájemce je spokojená.
Jan Bílý: navrhuje zřídit facebookové stránky koupaliště, kde by se mohli všichni vyjádřit.
Paní Randáková: ani občané Olešnice nejezdí k nám na koupaliště, protože se k nim
provozovatel nechová slušně.
Jan Randák: několikrát zkoušel navštěvovat koupaliště, má mnoho negativních zkušeností ve
velké míře. Už tam nikdy nepůjde.
Iveta Melíšková: mám mnoho přátel, kteří mě navštěvují, ani oni nechtějí na naše koupaliště
chodit. Důvodem je chování provozovatele, ale uznává, že má tam čisto a stará se o to dobře.
Marcela Červová: pamatuji si dobu, když jsem měla malé děti a do Kacanov jsme jezdili na
koupaliště, které bylo opuštěné, špinavá voda, Mezi dlažbou rostli pampelišky a u plotu
kopřivy. Bylo to smutné. Vypsání soutěže na nového provozovatele není jednoduchá
záležitost. Bude nový zákon o veřejných zakázkách, musíme dobře stanovit kritéria výběru a
pravidla hodnocení. Přes to, že mám také s panem Karmazínem osobní nepříjemnou
zkušenost, přiklání se k tomu dobře vyspecifikovat nové podmínky do nájemní smlouvy a
pokusit se dohodnout s provozovatelem na nápravě. Pronájem areálu koupaliště není jen o
provozu občerstvení ale o péči o celý areál a o kvalitu vody. Dalším argumentem je
skutečnost, že pokud by stávající provozovatel opustil prostory, tak nám tam zbyde jen holý
stánek, veškeré vybavení je v majetku nájemce – friťáky, chladící skříně,…pro nového
potencionálního zájemce to představuje vysokou investici.
Pan starosta: obec každoročně investuje do areálu koupaliště peníze, je špatné že koupaliště
není využívané místními občany, naše koupaliště má špatnou pověst, hodně jsme o tom se
zastupiteli hovořili, měli jsme rozdílné názory, není jednoduché vybrat nového provozovatele
Cílem je zpřístupnit naše koupaliště místním občanům.
Je dobré, že pan Karmazín slyšel názory občanů.
Panu Karmazínovi chceme dát šanci, věříme, že bude mít možnost zlepšit zejména svoje
chování. Uděláme novou smlouvu, ve které specifikujeme svoje podmínky a pokud nedojde
ke zlepšení situace, bude smlouva vypovězena a bude vypsáno výběrové řízení na nového
provozovatele.
Pan Karmazín: nechce vyhovět všem požadavkům občanů, kteří chtějí třeba v 9 hodin večer
hrát volejbal, nejde to udělat, aby byli všichni spokojení, ale bude se snažit vyhovět. Může pro
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kacanovské občany stanovit poloviční cenu za permanentky, určitě se bude snažit dohodnout
na nových podmínkách. Má zájem v Kacanovech dále setrvat.
Pan starosta vyzval občany, aby dali panu Karmazínovi šanci, aby začali na koupaliště chodit
s cílem zjistit, zda došlo k pozitivní změně, aby bylo možné celou věc po nějaké době
vyhodnotit.
Starosta dal hlasovat o navrženém řešení ve věci pronájmu areálu obecního koupaliště.
Návrh na usnesení:
ZO ukládá starostovi obce provést změnu nájemní smlouvy s provozovatelem a nájemcem
koupaliště za podmínek stanovených ZO. V případě, že provozovatel a nájemce koupaliště
nebude obcí nabídnuté podmínky akceptovat, ukládá starostovi obce vypovědět stávající
nájemní smlouvu v termínu do 31. 3. 2016.
hlasování: 6 – 0 – 0
15) Různé
Starosta informoval o nově zrealizované základové desce a příspěvku na dřevo u hasičské
zbrojnice. Promítl fotky z realizace a poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci a na
přerovnání starého a naštípaní nového dřeva.
U koupaliště praskla žárovka na veřejném osvětlení. Protože výměna žárovky s prací
Technických služeb stojí obec 2000,- Kč, hledali jsme jiné řešení, které by bylo pro obec
možné a nechali jsem namontovat led osvětlení, které obec přijde také na 2000,- Kč,
namontovaná lampa má 3 roky záruku, podstatně vyšší svítivost a výrazně menší spotřebu el.
energie. Starosta poděkoval panu Třešňákovi a panu Dobiašovi za pomoc při výměně lampy.
Obec plánuje kácení stromů u koupaliště a na břehu naproti Egertům. Stromy jsou přerostlé a
padá z nich mnoho listí, chtěli bychom je obnovit.
Cesta v Jezírkách: stav jednání s LČR – termín nápravy do konce roku, pokud k tomu nedojde
ze strany firmy, která těžbu prováděla, tak Lesy ČR přislíbily, že poškozenou cestu opraví do
konce března na svoje náklady.
16) Diskuse
David Skála upozornil na skutečnost, že se vyskytla nová černá skládka v prostoru za
Krauzovými, bylo by dobré to uklidit.
Starosta upozornil na skutečnost, že druhá černá skládka vznikla také u cesty na Vyskeř.
Uvedené záležitosti bude obec řešit.
Jiří Sedláček informoval o tom, že po obci běhá lovecký pes, který je agresivní a obtěžuje
občany.
Pan starosta: již s majiteli psa hovořil, vyzval je k nápravě – přislíbili. Budeme sledovat.

17) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:10 hodin jednání ukončil.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 2
3) Rozpočet na rok 2016
4) Sociální výpomoc (příspěvky na otop v roce 2015)
5) Ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu od 1. 1. 2016
6) Poplatky za pronájem KD od 1. 1. 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 12. 2015
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jitka Lukáčová

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

BC. Zuzana Bártová

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 2. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 6. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku
Lukáčovou a Bc. Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 31.10.2015.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2015 v příjmech a ve výdajích v částce
120 563,00 Kč.
4. Schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 v příjmech ve výši 2 658 150,- Kč a
ve výdajích ve výši 2 658 150,- Kč.
5. Bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2016 a Zprávu o finanční
činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2015.
6. Schvaluje poskytnutí příspěvku OPS pro Český ráj v letech 2016 – 2018 ve výši 4,Kč na jednoho obyvatele obce Kacanovy ročně.
7. Schvaluje příspěvek na otop pro seniory podle návrhu.
8. Schvaluje den 31. 12. 2014 jako výplatní termín odměn zaměstnanců a zastupitelů
obce za měsíc prosinec roku 2014.
9. Bere na vědomí stav přípravy oslav založení obce.
10. Schvaluje nové ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v obci Kacanovy dle
přiloženého návrhu s platností od 1. 1. 2016.
11. Schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení: Bc. Zuzana
Bártová (předseda), členové: Marie Loutchanová, Jiří Procházka a současně schvaluje
starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2015.
12. Bere na vědomí současný stav dětského hřiště u koupaliště.
13. Schvaluje nové ceny za pronájem Kulturního domu v Kacanovech dle přiloženého
návrhu s platností od 1. 1. 2016 a zároveň zmocňuje starostu a místostarostu obce
k udělení výjimky z těchto cen v mimořádných případech.
14. Ukládá starostovi obce provést změnu nájemní smlouvy s provozovatelem a
nájemcem koupaliště za podmínek stanovených ZO. V případě, že provozovatel a
nájemce koupaliště nebude obcí nabídnuté podmínky akceptovat, ukládá starostovi
obce vypovědět stávající nájemní smlouvu v termínu do 31. 3. 2016.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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