Zápis
ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 6. 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 18:20
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
Ing. Jitka Broučková byla omluvena. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno
29 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu Bártovou 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) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2014
3) Prodej p.p.č. 1138/5
4) Věcné břemeno vedení elektropřípojky pro ČEZ p.p.č. 254, 255, 1133/2
5) Souhlas pro podávání žádostí o dotace
6) Rozpočet VHS Turnov
7) Obecní knihovna – co s ní?
8) Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018
9) Různé
10) Diskuse
11) 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 3. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu
Bártovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 6 – 0 – 0
2) Zpráva o výsledku inventarizace k 31.12.2014
Starosta seznámil přítomné se splněním povinnosti provést řádnou inventarizaci majetku
obce. Inventarizace proběhla k 31.12.2014. Inventarizační komise ve složení Ing. Jitka
Broučková (předseda), Bc. Zuzana Bártová a Marie Loutchanová neshledala žádné
inventarizační rozdíly. Starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami majetku a jejich
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hodnotou vedenou v účetnictví a se stavem všech inventarizovaných účtů a prací
inventarizační komise. Inventarizační komisí byl prověřen HIM, DHM, pozemky a dále
proběhla dokladová inventarizace jednotlivých účtů dle příkazu k jejímu provedení. Obec
vlastní na majetkových účtech majetek v pořizovací hodnotě ve výši cca 15,3 mil. Kč. Na
obou BÚ obce bylo k 31.12.2014 v součtu 269 352,52 Kč.
Starosta dal hlasovat o zprávě o výsledku inventarizace k 31. 12. 2014.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2014.
hlasování: 6 – 0 – 0
3) Prodej p.p.č. 1138/5
Na veřejném zasedání ZO dne 2. 9. 2011 byla schválena žádost paní Galiny Schinger o
možnost odkoupení p.p.č. 1138/5, která byla ve správě Státního pozemkového úřadu do
majetku obce a následného převodu na paní Schinger. ZO žádost projednalo se závěrem, že
v případě úspěšného nabytí parcely bude tato žadatelce postoupena v ceně podle
vynaložených souvisejících výdajů. P.p.č. 1138/5 o výměře 51 m2 tvoří zbytkový pozemek –
pruh mezi cestou a loukou, který plynule navazuje na zahradu nově vybudovaného rodinného
domu. Novým nabyvatelem podle sdělení paní Galiny Schinger bude nyní její příbuzný pan
Nikita Starikov, který je nyní již majitelem navazujících nemovitostí.
Obec na základě opakovaných žádostí uvedenou pozemkovou parcelu na podzim loňského
roku od Státního pozemkového úřadu odkoupila za cenu 2 000,- Kč.
Hodnota parcely dle znaleckého posudku zpracovaného panem Zdeňkem Bartošem z Turnova
č. 2686-13-2015 je stanovena ve výši 3 980,- Kč. Souvisejícím výdajem je pořízení
znaleckého posudku částkou 1 210,- Kč. Navrhujeme ZO postupovat pro obec obvyklým
způsobem, tedy schválit prodej p.p.č. 1138/5 panu Starikovi za cenu podle znaleckého
posudku navýšenou o hodnotu jeho pořízení, tedy za částku ve výši 5 190,- Kč.
Záměr prodeje uvedené nemovitosti byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce
obce.
Starosta dal hlasovat o schválení převodu p.p.č. 1138/5 panu Nikitovi Starikovi za cenu
5 190,- Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej p.p.č. 1138/5 panu Nikitovi Starikovi za cenu 5 190,- Kč a pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
hlasování: 6 – 0 – 0
4) Věcné břemeno vedení elektropřípojky pro ČEZ p.p.č. 254, 255, 1133/2
Starosta seznámil přítomné s požadavkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zastupuje firma
DEHES, spol. s r.o. Turnov), spojeným se vznikem služebnosti – věcného břemene, které
spočívá ve zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, konkrétně přípojky
NN pro novostavbu rodinného domu pana Radka Nožičky. Uvedená elektropřípojka je
umístěna ve veřejném pozemku v majetku obce v pozemku vedeném ve zjednodušené
evidenci – parcela č. 254, 255 a parcela č. 11323/2. Jedná se o komunikaci naproti
novostavbě, přes kterou ČEZ povede zmiňovanou novou elektropřípojku. Pro obec podpis
navržené smlouvy znamená strpění vstupu na uvedené nemovitosti v souvislosti se zřízením
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elektopřípojky, její obnovou a provozováním. Rozsah věcného břemene je dán přiloženým
geometrickým plánem, který je součástí příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene –
starosta dal na jednání možnost ZO uvedenou smlouvu přečíst, nebo do ní nahlédnout. ČEZ
věcné břemeno zřizuje úplatně, obec obdrží za tuto služebnost jednorázové plnění ve výši
1 000,- Kč.
Starosta dal hlasovat o schválení zřízení služebnosti věcného břemene dle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se zřízením věcného břemene vedení elektropřípojky v pozemcích v majetku
obce ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, schvaluje
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby: DSO-IP-12-4004602
SoVB 001 název stavby: SM, Kacanovy - p.č. 256/9, Nožička - přípojka NN a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
hlasování: 6 – 0 – 0
5) Souhlas pro podávání žádostí o dotace – limit 1 mil. Kč
Starosta informoval přítomné o potřebě přijmout usnesení o možnosti podávat žádosti o
dotace k různým poskytovatelům na investiční akce i opravy obecního majetku a další možné
projekty. Důvodem je zpravidla krátká doba pro podání žádosti od vyhlášení příslušného
grantu nebo programu a v některých případech není možné v tak krátké době svolat veřejné
jednání ZO s cílem schválit podání žádosti o dotaci. Vlastní podání žádosti o dotaci navíc
obec nijak nezavazuje k jejímu přijetí. Teprve po schválení poskytnutí dotace příslušným
poskytovatelem bude tato skutečnost předložena a projednána na veřejném zasedání ZO spolu
s plánem financování a dalšími souvisejícími podmínkami dotačního titulu a následně
případně přijata a schválena, nebo obcí odmítnuta. Teprve pak bude sepsána listina na
poskytnutí dotace nebo grantu. Přijetím a schválením uvedeného postupu nehrozí obci žádné
škody ani pochybení, neboť teprve schválením finální listiny se obec zavazuje k přijetí
dotačních prostředků, k realizaci příslušného projektu a splnění souvisejících parametrů. Pro
podání takových žádostí o dotace navrhujeme ZO stanovit limit pro hodnotu každého
příslušného projektu ve výši 1 mil. Kč včetně DPH. O podání takovém případném žádosti o
dotaci bude ZO vždy informováno na pracovním jednání ZO nebo mailem.
Starosta dal hlasovat o možnosti podávání žádostí o dotace na akce potřebné pro obec.
Návrh na usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k realizaci všech nutných kroků spojených s podáváním žádostí o
poskytnutí dotací ve prospěch obce Kacanovy v maximální výši dotačního záměru 1 mil. Kč
včetně DPH. ZO souhlasí s podáním všech budoucích žádostí o dotace spadajících do těchto
kritérií.
hlasování: 6 – 0 – 0
6) Rozpočet VHS Turnov
VHS Turnov je dobrovolný svazek 22 obcí semilského a jabloneckého okresu, který se stará o
vodohospodářskou infrastrukturu členských obcí. Kacanovy jsou členem tohoto svazku od
roku 2002. Důvodem vstupu obce do svazku bylo zejména snížení ceny vodného vlivem
společné solidární ceny, zajištění dodávky pitné vody do vodovodního systému obce
z vodních zdrojů v Turnově a zajištění odborné péče o vodohospodářský majetek.
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Z podkladů jednání RS o schválení rozpočtu na rok 2015:
Sestavení letošního rozpočtu VHS bylo oproti minulým obdobím mnohem náročnější.
Důvodem jsou opět nižší příjmy, než bylo dlouhodobě plánováno a to z důvodu pomalejšího
nárůstu ceny vodného a stočného.
Omezení příjmů vedlo k tomu, že jsme v konečném návrhu rozpočtu museli vyřadit některé z
akcí, které jsme jednoznačně chtěli v letošním roce realizovat - bohužel se jedná i o akce na
které chtěly obce přispívat ze svých rozpočtů.
Již druhým rokem vnímáme nutné omezení investiční aktivity na úkor avizovaných
požadavkům provozovatele a stavu sítě. Lze předpokládat, že v příštím roce bude tato situace
ještě komplikovanější.
Návrh rozpočtu na 2015:
Rozpočet 2015 navrhuje příjmy v částce 189,4 mil. Kč, výdaji v částce 187,8 mil. a
financováním -1,6 mil. Kč (vše v sumách bez DPH), je tedy oproti loňskému roku o 24
mil. nižší.
Příjmy rozpočtu jsou tvořeny z nájemného od provozní společnosti, dotacemi od členských
obcí, SFŽP, LK, MZe, načerpaným úvěrem, ostatními výnosy a zůstatku BÚ na konci roku.
Výdaje jsou v členění na investiční a neinvestiční a obsahují náklady na chod organizace,
náklady na provozovaný majetek a opravy, investice, splátky úvěrů, úroky, daně.
Negativem je skutečnost, že rozpočet obsahuje jen malé finanční rezervy.
Další zásadní skutečností předloženého rozpočtu je letošní dofinancování dvou velkých
dotovaných akcí. ÚV v Příkrém (10 mil. Kč, celá 74 mil.) a kanalizace a ČOV v Rovensku
(94 mil. Kč, celá 135 mil.). Obě akce jsou dotované OPŽP. ÚV v Příkrém má příspěvek
Chuchelny a Benešova a malý podíl města Semily. Akce v Rovensku je dále realizována s
velkým příspěvkem města (24 mil. Kč) a dotací LK na povrchy komunikací (až 20 mil. Kč).
Závěrečné shrnutí:
Rozpočtové příjmy a výdaje pro rok 2015, jak jsou předloženy, pokrývají navržené potřeby na
investice, opravy, úhradu závazků a chod organizace jak je uvedeno v jednotlivých oddílech.
Vzhledem k nižším příjmům, než bylo původně plánováno, máme dnes důležité akce, které
byly odloženy, a v rozpočtu se na ně nedostalo. Budou zálohou pro příští, spíše přespříští
období.
Nastavení financování a rozpočtových výdajů počítá s využitím poslední části nového úvěru a
dotačních prostředků.
Při rozhodování o tvorbě příjmů a výdajů příštích období bude nutné brát zřetel na vysoké
potřeby obnovy sítě dle požadavků provozovatel. Jednání o ceně vodného a stočného –
nájemné a o příspěvcích měst a obcí nabudou pro příští roky ještě větší důležitosti.
Pro schválení byl předložen rozpočet v následujících sumách:
(vše včetně DPH)
Příjmy v částce
208 258 170,- Kč
Výdaje v částce
236 315 235,- Kč
částce
28 057 064,- Kč
Financování v
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Pro naši obec nejsou pro rok 2015, kromě běžných provozních výdajů zahrnutých v ceně
vodného, alokovány žádné prostředky na investice nebo velké opravy. Důvodem je
skutečnost, že vodovod v naší obci je v dobrém stavu, který nepotřebuje investiční
prostředky a pak také absence požadavku na případné rozšíření sítě např. z důvodu
plánované zástavby.
Starosta dal hlasovat o přednesené informaci o rozpočtu VHS Turnov.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí schválený rozpočet VHS Turnov.
hlasování: 6 – 0 – 0
7) Obecní knihovna – co s ní?
V naší obci se v bývalé škole nachází obecní knihovna, která slouží veřejnosti pro půjčování
knih. O knihovnu, její provoz a půjčování jednotlivých titulů se stará paní Jana Drahoňovská.
Nepodařilo se dohledat kdy byla knihovna v obci zřízená. V obecní knihovně je 1393 knih.
Asi 50% je zapůjčeno z knihovny v Semilech, 2x do roka probíhá obměna knižního fondu,
která je řízená a organizovaná ze Semil. Náklady na provoz knihovny jsou ve výši cca 17 tis.
Kč za elektrickou energii a další malá částka na odměnu paní knihovnici.
Vzhledem k tomu, že dnes již delší dobu není o půjčování knih zájem, což svědčí o jiných
systémech získávání informací a o jiných zájmech obyvatel, navrhujeme prověřit možnost
zrušení obecní knihovny. Důvodem jsou zejména spojené finanční náklady obce na chod
knihovny a na elektrickou energii, které jsou vynakládány bez využití veřejnosti. Tyto
prostředky mohou být použity jiným potřebným způsobem.
Pan starosta vyzval přítomné aby se k této otázce vyjádřili.
Ing. Jaroslav Egert informoval o tom, že již asi v roce 1890 existovala v Kacanovech
Čtenářskohospodářská beseda, která si již půjčovala knihy.
Pan Jan Obročník sdělil, že by bylo vhodné knihovnu zrušit až ve chvíli, kdy budeme vědět,
co s tím prostorem budeme dělat.
Ing. Jaroslav Egert: knihovna se nachází v bývalé škole a je zde mnoho věcí, které nejsou
archivovány, bylo by dobré tyto důležité materiály, které vypovídají o historii obce přebrat,
zpracovat a náležitým způsobem uchovat, třeba formou malé výstavky v těchto prostorách.
Ing. Arch. Lucie Vlčková: mám za to, že je to hezký prostor a že by se mohl využít třeba pro
scházení nějaké skupiny, nebo dětské školky, klubovny, prostoru pro současné zveřejnění
historie obce.
Pan Ramlím: domnívám se, že by byl velký hřích zlikvidovat takovou starou knihovnu, je
nutné podporovat čtení zejména u dětí a uchovat historii v obci a je potřeba podpořit
spisovatele, kterého máte v obci a který vás dobře prezentuje (pana Egerta).
Ing. Arch. Lucie Vlčková: děti si dnes chodí půjčovat knihy do Turnova, kde je luxusně
vybavená knihovna a skvělé služby pro veřejnost. Mám za to, že do kacanovské knihovny se
málo kdo vrátí.
Pan Starosta: souhlasím s tím, nechceme zlikvidovat místní historii, ty materiály které tady
jsou chceme zachovat, chceme využít nábytek, uchovat materiály, které tam jsou a udělat
třeba expozici. Uvidíme jak se dá s uvedeným prostorem naložit a jaké podmínky nutné pro
zrušení knihovny bude nutné dodržet.
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Paní Blanka Randáková: já jsem vášnivý čtenář, chodím do knihovny v Turnově, všimla jsem
si toho, že v Turnově je místo, kde je možné odkládat nepotřebné knihy.
Pan starosta: Pro přijetí konečných usnesení o dalším postupu nebo o zrušení knihovny je
nutné zjistit, jaké se s tímto krokem vážou povinnosti, podmínky a další možnosti a také je
nutné navrhnout a rozhodnout, jak bude naloženo s nevyužitým prostorem v případě zrušení
knihovny. Cílem tohoto materiálu, je přijmout usnesení o pověření pana starosty ke zjištění
všech souvisejících kroků pro případ zrušení knihovny s tím, že ZO bude nejdéle do konce
roku 2015 informováno o zjištěných skutečnostech a podmínkách.
Starosta dal hlasovat o navrženém usnesení.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k realizaci kroků vedoucích ke zjištění všech skutečností nutných
ke zrušení obecní knihovny s tím, že maximálně k datu 31. 12. 2015 požaduje podat informaci
o výsledku.
hlasování: 6 – 0 – 0
8) Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018
Starosta předložil ZO pro schválení nový návrh rozpočtového výhledu na období 2016 –
2018. Pořizovat rozpočtový výhled je pro obce zákonná povinnost. Tento materiál zahrnuje
plánované daňové a nedaňové příjmy obce, režijní a investiční výdaje, případné čerpání a
splátky úvěrů a informace o nasmlouvaných dotačních titulech, pokud jsou. Důvodem jeho
předložení je pouze splnění zákonné povinnosti, v plánu hospodaření obce nejsou žádné
zásadní změny, které by v tomto dokumenty byly promítnuty.
Starosta dal hlasovat o předloženém rozpočtovém výhledu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje předložený rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2018.
hlasování: 6 – 0 – 0
9) Různé
Podané žádosti o dotace
Cesta
V prosinci 2014 vypsal Liberecký kraj dotační titul Program obnovy venkova. Jedná se o
místní komunikaci v majetku obce Kacanovy v osadě Babina od čp. 24 po dům čp. 84 v
celkové délce 822 běžných metrů a 2,5 m průměrné šíře, výměra 2055 m2.
Realizace projektu proběhla v září 2014, nákladem 1 014 863,- Kč včetně DPH.
Nyní je podaná žádost na dotaci ve výši 304 459,- Kč. (30%).
Na celý Liberecký kraj vyčlenil Krajský úřad pouze 5mil. Kč.
Plácek her a radostí + kácení stromů
Pan starosta promítl situaci z PD kde vysvětlil přítomným skladbu plánovaného hřiště a další
související kroky. Na ministerstvo je podáno celkem 1042 žádostí v celkové výši investice
565 557 848,- Kč a výši žádosti o dotace 334 659 658,- Kč. Dnes se nám nepodařilo dopátrat
kdy budou žádosti vyhodnoceny a kdy budeme vědět, zda jsme byli v tomto kroku úspěšní.
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V loňském roce byl tento dotační titul vyhodnocen v polovině května, očekáváme, že i letos
tomu bude tak.
S realizací projektu je spojená nutnost pokácení tří vzrostlých stromů, které nejsou v souladu
s prostorovým uspořádáním nového hřiště. Povolení ke kácení je již vystaveno, kácet se bude
ještě v březnu. Pokácené stromy poslouží jako palivo v Kulturním domě.
Po realizaci proejktu plánujeme novou výsadbu podle možností, které bude uvedený prostor
poskytovat.Výsadba nové zeleně je otevřená záležitost, nechtěli jsme se k ní zavazovat v
dotačním titulu.
Nákup vycházkových stejnokrojů pro ženy a velitele SDH Kacanovy
Pan starosta informoval o skutečnosti, že obec zakoupila pro SDH Kacanovy vycházkové
uniformy pro ženy a pro nového starostu SDH v ceně 27 tis. Kč.
Lesní cesty po těžbě dřeva + možnost samotěžby
Pan starosta informoval o proběhlém jednání s Lesy ČR, které se uskutečnilo na Vyskři.
Původně naše obec spadala pod vedení lesů v Hradci Králové a od letošního roku jsme přešli
pod vedení libereckého ředitele Lesů ČR. Pan ředitel osobně přijel, všechno si v okolí naší
obce prošel, se stavem lesních cest nebyl spokojen a přislíbil nápravu a zřízení nových laviček
v regionu. Jednání byl přítomen i vedoucí CHKO.
Na další období je obec dohodnuta s revírníkem panem Drahockým, který přislíbil dohled nad
tím, aby zdevastované cesty v Jezírkách byly firmou, která prováděla těžbu dřeva uvedeny do
původního stavu.
Dalším okruhem dotazů byla otázka samotěžby dřeva na otop ve státních lesích. Pan ředitel
Lesů ČR sdělil, že aktuální cena za dřevo, které nemá charakter hospodářského dřeva (není
vhodné na pořez prken,..) bude v řádu 100,- Kč za 1m3.
Radek Zelený: před 14 dny jsem se dotazoval na cenu palivového dřeva o dostal jsem jinou
odpověď.
Pan starosta: pokud tomu tak je, chtěl bych o tom vědět podrobnosti a budu se na to pana
ředitele ptát.
Kontakt na pana Drahotského pro možnost samotěžby je 724 542 341.
Oslavy výročí založení obce
Pan starosta informoval o plánu obce uskutečnit oslavy výročí založení obce, které plánujeme
uskutečnit v termínu 25. – 26. 6. 2016
V červnu to bude 11 let co obec uskutečnila sjezd rodáků, plánované oslavy by měly být
v podobném duchu, jen s bohatším programem. Chtěli bychom ustanovit skupinu, která celou
akci organizovala a řídila přípravy. Máme představu, že by s uspořádalo něco pro děti, nějaký
jarmark, večer zábava, pečení prasátka a zasazení památného stromu naproti Kulturnímu
domu. Program může být bohatý a chceme ho udělat zajímavý. Pan Ing. Jarolasv Egert začal
pracovat na vydání knihy k výročí obce.
Mgr. Pavel Jakubec – Státní archiv:
Knihu bude zpracovávat kolektiv autorů, nejlepší kniha takového charakteru je sepsaná o obci
Sezemice, dál Vyskeř, Karlovice, všechny knihy jsou ke kulatým výročím obcí.
Není na závadu, když se kniha vydá rok po výročí, ale důležité je že se uspořádá oslava, sjezd
rodáků a křest knihy, …
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Manželé Římanovi z Vystře byli vydavateli knihy na Vyskři. Limit pro vydání knihy je cca
500 – 750 kusů knih.
Je nutné se dohodnout kdo bude garantem, zda to budou Římanovi nebo třeba pan Egert a já
Důležité je, aby kniha byla pojednána tak, že bude cenově dostupná a bude obsahovat
potřebné informace a údaje, které jsou správné, pravdivé, ověřené a bez chyb.
Je dobré, že na přípravu knihy je přiměřeně dlouhá doba, která je vhodná pro to aby kniha
byla kvalitní.
Bylo by dobré o spolupráci požádat pana Marka z turnovského muzea a doktora Mrkáčka pro
zajištění informací o zvířeně a biotopu, další osobou bude starosta obce nebo někdo podobný,
kdo dodá aktuální informace o posledním období, které jsme zažili, aby kniha byla zajímavá.
Dějiny obce by měly být dotažené do současnosti.
Kacanovský katastr je bohatý na archeologii – Kavčiny a další místa, toto nám pomůže
zpracovat doktor Prostředník z Muzea Českého ráje.
Je dobré do knihy zahrnout drobné památky – sochy kříže, památky a rytiny na skalách, které
něco znamenají s tím, že v knize by měl být uveden právě jejich význam, pro jeho uchování.
Samostatná kapitola by se měla věnovat Rychtě – Kopicův statek. Hodně reliéfů ve skalách je
zanedbaných, dá se říci že postupně zanikají a je to škoda.
Také by zde neměly chybět dnes již zaniklé osady – Radeč, Konice
Zajímavá je i historie gruntů (pozemkové knihy celého původního panství) ke všem domům
je toto zachované cca od roku 1700 – medailony všech domů - hospodářská síla domů,
ukázky smluv, hospodaření,…
Samostatnou kapitolou by mohla být škola v Kacanovech (kolega Marek z muzea) vznik
školy se projevil i ve farnosti (farář to nechtěl….).
Dalším okruhem informací je církevní správa o farnostech – v Kacanovech se potkávaly 4
farnosti: Vyskeř, Všeň, Hrubá Skála a Turnov
Hodí se každá fotka, osloví se občané se žádostí o pomoc a pak se vyberou materiály vhodné
do knihy.
Ing. Jaroslav Egert: bylo by potřeba asi další dva lidi, kteří by nám pomáhali – tady bývalý
pan starosta a ještě někdo další.
Bude potřeba zajistit Smlouvy a souhlasy se zveřejněním, to by měla zajišťovat obec.
Dobrá je fotodokumentace historických předmětů.
Pan starosta: je toho hodně, ale je dost času všech o důstojně a odpovědně zvládnout.
Vítání občánků
Pan Starosta informoval o plánu vedení obce uspořádat vítání občánků, které tradičně
plánujeme na květen 2015. Aktuálně máme v Kacanovech zatím 4 nové občánky.
Školka Olešnice
Pan starosta informoval o záměru vedení obce zajistit jiný přístup olešnické školky k dětem
z Kacanov s cílem umístění většího počtu kacanovských dětí do tohoto zařízení.
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Bc. Zuzana Bártová: děti nám nikdo nikde nechce vzít, ani v Olejnici, ani v Turnově, je těžké
sehnat umístění kdekoliv v okolí.
Pan starosta: zahájili jsem jednání se starostou na Vyskři. Tato obec dotuje školku v Olešnici
velkými částkami a její děti pak mají ve školce prioritu. Naším cílem je zajistit stejnou
možnost pro děti z Kacanov jako má Vyskeř. Důležité je zda by někdo z Kacanov měl o tuto
službu obce zájem.
Školka v Olejnici má 25 míst zjišťuje umístění dětí zejména z Vyskře, z Kacanov a
z Olejnice.
Pan Oldřich Loutchan: na základě tlaku Turnova se v roce 75 v Kacanovech zavřela škola
s tím, že spádová pro Kacanovy je škola v Mašově. Stejné by to mělo být i se školkou, ale
skutečnost je nyní jiná.
Pan starosta: projednáme možnosti a budeme veřejnost informovat o výsledku.
Geoexpozice u hřbitova
Paní místostarostka informovala přítomné o realizované Geoexpozici u kacanovského
hřbitova: tato expozice byla realizovaná nákladem 58 tis. Kč. Jejím pořizovatel a zároveň
příjemcem dotace na tuto akci je Mikroregion Český ráj. Obec se bude podílet nákladem ve
výši 10%. Expozice je dokončená, je velice zdařilá a do levého horního rohu uvedeného
prostoru před hřbitovem bude ještě vysazen kvetoucí keř cca metrové výšky. Další podobné
prvky jsou v rámci uvedeného projektu umístěné ještě v Olešnici a na Vyskři.
Přístřešek za hasičskou zbrojnicí
Pan starosta informoval přítomné o plánu obce opravit přístřešek na dřevo za hasičskou
zbrojnicí. Bude nutné prověřit stav projekční přípravy a dohodnout se na postupu, jak budeme
nový přístřešek realizovat. Je několik možností jak zajistit jeho opravu, výsledek zjištění a
další postup v této věci bude předložen na příštím jednání ZO.

10) Diskuse
Pan starosta informoval o nutnosti doplnění POV (program obnovy venkova). Jedná se o
dokument, který je pro obec důležitý a který zahrnuje soupis plánu investičních aktivit obce.
Jsou zde zachyceny i plány oprav komunikací a další podobné aktivity. V případě podání
žádosti o dotaci je nutné mít konkrétní akci, na kterou chce obec žádat zahrnutou právě
v tomto dokumentu. Můžeme sem například zahrnout i pořízení knihy k výročí obec a pokud
to bude možné, budeme moci na tuto aktivitu podat žádost o dotaci, pokud bude vypsán
vhodný dotační titul.
Pan starosta vyzval přítomné o sdělení všech problémů a požadavků občanů, které by mohly
být do tohoto dokumentu zahrnuty.
POV si obec nechá zpracovat od odpovědné osoby.
Pan starosta informoval o záměru vedení obce opět uspořádat zájezd do divadla. Znamenalo
by to vypravení autobusu do divadla do Prahy – návrh na muzikál Fantom opery, budeme
zjišťovat zájem občanů a podle toho budeme dál postupovat.
Obec má zřízeny Facebookové stránky – aktuality v obci a má záměr zřídit nové webové
stránky obce, které budou lépe informovat veřejnost o dění v obci např. také chceme aby byla
možnost si zde objednat obsazení hřiště.
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Pan Václav Třešňák informoval o problému s povrchovou vodou z Kamance která končí u
knihovny a následně vody u pana Raulima před domem. Problém je starý a je nutné ho řešit.
Pan starosta: Je to nesnadné. Je nutné zjistit podrobnosti a vyčíslit finanční náklady a pokud to
bude možné, tak situaci zlepšit.
Paní Blanka Randáková – pozvala přítomné na zítřejší divadlo zahájení v 18:00 hodin,
představení Carmen - loutkové představení pro děti, bude to zábava i pro dospělé, zanechte
doma televizi a přijďte se pobavit. Po divadle bude pokračovat koncertem kapel.
Druhá pozvánka je do Olešnice - datum 21.3. na divadelní bál, který pořádá Obnovený
divadelní spolek Jirásek u příležitosti oslavy 10 výročí od znovuobnovení spolku. Oslava
bude zahájena divadelním představením a pak následně bude divadelní bál – rumunská
muzika a Waldovy Matušky.
Další aktivitou v Kacanovech je 14.3.2015 vítání jara, které pořádají Radosti, zahájení v
15:00 hodin.
11) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Smlouva na vznik služebnosti
3) Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 3. 2015
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Zuzana Bártová

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

Jozef Dobiaš

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

Michal nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 6. 3. 2015

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 3. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc.
Zuzanu Bártovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2014.
3. Schvaluje prodej p.p.č. 1138/5 panu Nikitovi Starikovi za cenu 5 190,- Kč a pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
4. Souhlasí se zřízením věcného břemene vedení elektropřípojky v pozemcích v majetku
obce ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně,
schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby: DSO-IP12-4004602 SoVB 001 název stavby: SM, Kacanovy - p.č. 256/9, Nožička - přípojka
NN a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
5. Pověřuje starostu obce k realizaci všech nutných kroků spojených s podáváním
žádostí o poskytnutí dotací ve prospěch obce Kacanovy v maximální výši dotačního
záměru 1 mil. Kč včetně DPH. ZO souhlasí s podáním všech budoucích žádostí o
dotace spadajících do těchto kritérií.
6. Bere na vědomí schválený rozpočet VHS Turnov.
7. Pověřuje starostu obce k realizaci kroků vedoucích ke zjištění všech skutečností
nutných ke zrušení obecní knihovny s tím, že maximálně k datu 31. 12. 2015
požaduje podat informaci o výsledku.
8. Schvaluje předložený rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2018.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce

11

