Zápis
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 17. 12. 2014, 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 18:12
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále bylo přítomno 10 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Jitku Lukáčovou a zapisovatelku
Marcelu Červovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 7 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, který byl sestaven v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce a který oproti vyvěšeným informacím navrhuje doplnit o další
body jednání a sice: Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK –
Programu obnovy venkova a Schválení dokumentu Místní program obnovy venkova pro
období 2015-2020. S tímto doplněním bude schvalován následující program ZO:
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2) Rozpočet na rok 2015
3) Hospodaření obce k 30. 11. 2014
4) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2014
5) Jmenování zástupce na Rady sdružení VHS Turnov
6) Schválení finančního daru
7) Schválení příspěvků na otop pro seniory
8) Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
9) Schválení výplatního termínu za měsíc prosinec 2014
10) Schválení dokumentu Místní program obnovy venkova pro období 2015-2020
11) Stanovení termínů a limitů pro gratulace k životnímu jubileu
12) Informace o dopravní obslužnosti obce v roce 2015
13) Informace o ceně vodného pro rok 2015
14) Schválení zástupce obce pro spolupráci při tvorbě změny č. 1 ÚP obce
15) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK – Programu
obnovy venkova.
16) Různé
17) Diskuse
18) 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 2. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jitku Lukáčovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
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hlasování: 7 – 0 – 0
2) Rozpočet na rok 2015
Starosta seznámil přítomné se splněním zákonné povinnosti vyvěšení návrhu rozpočtu obce
na rok 2015 na úřední desce úřadu a na webových stánkách obce po dobu nejméně 15 dní.
Rozpočet byl sestaven finančním výborem, vychází ze známé skutečnosti roku 2014,
z předpokládaných daňových příjmů obce v příštím roce a daných závazků pro příští období.
Starosta přečetl jednotlivé položky návrhu rozpočtu obce na rok 2015. Obec má rozpočtované
příjmy i výdaje ve výši 2 442 500,- 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
217,5 tis. Kč (KD, koupaliště, byty, pozemek, vodovod a letos také pronájmy hrobových míst
na obecním hřbitově) a další příjmy z poplatků za odpad a psy a očekávané příspěvky na
zpracování změny ÚP obce. Dále je zde příjem z dotace ve výši 54 tis. od OPS pro Český ráj
na geoprvky u hřbitova (žádost podaná již v loňském roce). Uvedené příjmy mohou být
v průběhu příštího roku navýšeny o další případné získané dotace, ty pak budou řešeny
rozpočtovými změnami. Nejvyšší výdaje jsou plánovány na komunikace částkou 491 tis. Kč,
správu obce a zastupitelstvo 711 tis. Kč, dále na svoz a likvidaci komunálního odpadu 185
tis., dalšími menšími položkami jsou ochrana přírody, zeleň, péče o veřejné prostranství,
dětské hřiště, pořízení změny ÚP, nákup pozemků, požární ochrana, rezerva na krizové
situace, obnova přístřešku na dříví u hasičské zbrojnice a další. Významnou výdajovou
položkou je rezerva na investice ve výši 166 tis, která bude využita podle potřeb a dalšího
vývoje v obci. Je dobré, že nové rozpočtové určení daní již druhý 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 2015 v příjmech ve výši 2 442 500,- Kč a ve
výdajích ve výši 2 442 500,- Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
3) Hospodaření obce k 30. 11. 2014
Starosta informoval o výsledku hospodaření obce k 30. 11. 2014. Příjmy obce jsou aktuálně
v částce ve výši 2 399 tis. Kč (bez převodů mezi účty položka 4134). Skutečné příjmy jsou
oproti rozpočtovaným příjmům vyšší o něco málo více než 111 tis Kč. Z toho je 132 tis na
navýšení daňových příjmů, další drobné navýšení je u řady režijních příjmových položek,
navíc oproti rozpočtu máme příjem z dotace na pořízení automatického spouštění sirény.
Nebyl uskutečněn příjem na pořízení územního plánu v částce 40 tis. Kč – posun do roku
2015. Výdaje jsou realizovány ve výši 2 295 tis. Kč (bez převodů mezi účty), což je o 7 tis.
více, než bylo rozpočtováno. Přes to, že jsme mohli použít jen to, na co byly prostředky, je
vlastní skladba výdajů trochu jiná, než bylo rozpočtováno. Řada výdajových položek není
dočerpána, některé ještě budou v prosinci navýšeny a na některých šetříme – tato úspora bude
tvořit zůstatek běžného účtu na konci roku. V letošním roce jsme dali více na opravy
komunikací (téměř dvojnásobek oproti plánu), ale zase jsme nerealizovali jiné plánované
náklady, zejména zlepšení veřejného prostranství, máme nižší náklady na požární ochranu,
kulturní dům, zeleň, nevyužili jsme povinnou rezervu na krizové situace a plánované náklady
na pořízení změny územního plánu. Některé nedočerpané položky budou do konce roku ještě
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dorovnány. Všechny uvedené rozdíly skutečnosti oproti schválenému rozpočtu a jejich
předpokládaný vývoj do konce roku jsou zároveň zahrnuty v předkládaném rozpočtovém
opatření č. 3.
Celkově se dá říci, že obec v letošním roce realizovala zejména opravy komunikací, které
budeme doplácet ještě v lednu 2015.
Zůstatek na BÚ k dnešnímu dni je ve výši (17/12/2014) 162 826,89 CZK.
Starosta dal hlasovat o hospodaření obce k 30. 11. 2014.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2014.
hlasování: 7– 0 – 0
4) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2014
Starosta seznámil přítomné s návrhem třetího rozpočtového opatření pro rok 2014.
Rozpočtové opatření řeší navýšené příjmy a výdaje v částce 165 tis. Kč. U příjmů se jedná o
daňové příjmy obce v částce celkem 147 tis. Kč, dalším příjmem je dotace na automatizaci
sirény. Protože se nám navýšily příjmy, bylo možné tyto prostředky uplatnit i ve výdajích. U
výdajů se jedná o korekci jednotlivých položek výdajů podle skutečnosti. Nejvýznamnější
změnou je přeúčtování nákladů na opravu komunikací do investic s jejich současným
navýšením, dále navyšujeme náklady na údržbu koupaliště, služby na komunikacích,
komunální služby. Nevyužíváme prostředky na ochranu přírody, požární služby, pořízení
územního plánu a nákup pozemků, rozpouštíme rezervu na krizové situace. Podle výsledku
korigujeme náklady na volby. Předložené rozpočtové opatření zachycuje aktuální vývoj
hospodaření obce s výhledem do konce roku.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2014.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2014 v příjmech a ve výdajích v částce
165 150,00 Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
5) Jmenování zástupce na Rady sdružení VHS Turnov
Místostarostka obce informovala přítomné o nutnosti schválit zástupce obce do Rady sdružení
VHS Turnov na další čtyřleté funkční období. RS je řídícím orgánem svazku, který sestává
z 22 členských obcí. RS má 28 členů (Turnov má 3 zástupce, ostatní města po dvou a obce po
jednom zástupci). RS každoročně schvaluje cenu vody, všechny investice svazku a ostatní
opravy, náklady na chod a některé náklady na provoz sítě. Schází se cca jednou měsíčně.
Funkční období jmenovaných členů RS navazuje na funkční období zastupitelů jednotlivých
obcí, jen je posunuto na zahájení následujícího roku. Doposud byl v RS za obec bývalý
starosta Oldřich Loutchan, místostarostka navrhla, aby tuto funkci v další čtyřleté funkční
období s účinností od 1. 1. 2015 vykonával opět starosta obce pan Michal Nožička, DiS.
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Místostarostka vyzvala přítomné ke vznesení dalších návrhů. Nikdo z přítomných nevznesl
k tomuto návrhu žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO jmenuje s účinností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 do Rady sdružení VHS Turnov starostu
obce Michala Nožičku, DiS.
hlasování: 6 – 0 – 1
6) Schválení finančního daru
Starosta obce informoval o záměru obce poskytnout v roce 2015 finanční dar ve výši 50 tis.
Kč panu Oldřichu Loutchanovi. Důvodem poskytnutí daru je dlouhodobá příkladná
prezentace obce, péče o obec a zásluhy o její rozvoj.
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy. Podmínkou jeho poskytnutí je
dostatek finančních zdrojů na běžném účtu obce. Rozpočet obce v roce 2015 s touto položkou
počítá.
Starosta dal hlasovat o poskytnutí finančního daru.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru panu Oldřichu Loutchanovi podle návrhu.
hlasování: 7 – 0 – 0
7) Schválení příspěvků 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)
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 výši 750,- Kč až
1 450,- Kč. Celkem bylo rozděleno 11 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) Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
Starosta informoval přítomné o zprávě Mikroregionu Český ráj o finančním hospodaření
organizace v roce 2014. 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
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provedena kontrolní skupinou Mikroregionu: Jiřinou Bobkovou, Vítem Svobodou a Josefem
Rejmanem. Proběhla kontrola účetních dokladů ve vybraném měsíci a zůstatku na účtech
v roce 2014. 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. Ke dni
31.10.2014 je na bankovních účtech částka 372 557,91 Kč (č.ú. 195607071/0300) Kč a
348 176,49 Kč (č. ú. 157342105/0300).
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj.
hlasování: 7 – 0 – 0
9) Schválení výplatního termínu za měsíc prosinec 2014
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 středu
31. 12. 2014. 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. 2014 jako výplatní termín odměn zaměstnanců a zastupitelů obce za
měsíc prosinec roku 2014.
hlasování: 7 – 0 – 0
10) Schválení dokumentu Místní program obnovy venkova pro období 2015-2020
Starosta informoval přítomné, že se jedná se o dokument, který slouží ZO nejen jako vodítko
pro budoucí investice a plánované opravy, ale také jako jedna z nezbytných příloh některých
žádostí o dotace. Na investice, které nejsou v tomto dokumentu obsažené není možné podat
žádost o dotaci. Mimo jiné jsou v dokumenty obsaženy tyto akce: Obnova místních
komunikací, Rekonstrukce kuchyně v KD, vybudování sociálních zařízení u pergoly u KD,
Propagace obce a vytvoření knihy k výročí 400 a 500 let od první zmínky o obcích Kacanovy
a Vrcha, Informační turistické tabule, Výstavba dětského hřiště u místního koupaliště a další.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani doplnění.
Starosta dal hlasovat o schválení dokumentu Místní program obnovy venkova pro období
2015-2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje plánované akce uvedené v dokumentu Místní program obnovy venkova pro
období 2015-2020 a souhlasí s jeho obsahem.
hlasování: 7 – 0 – 0
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11) Stanovení termínů a limitů pro gratulace k životnímu jubileu
Obec každoročně eviduje významná životní jubilea občanů a od určitého dovršeného věku
chodí zástupci vedení obce k těmto jubileím popřát. Protože se celosvětově posunuje hranice
aktivního věku obyvatel, chceme i my upravit pravidla a také limity pro tyto příležitosti.
V naší obci jsou tyto záležitosti plně v kompetenci kulturního a sociálního výboru, který
zajišťuje v této věci vše potřebné. S účinností od 1. 1. 2015 navrhujeme, aby zástupci obce
navštěvovali občany při následujících jubileích: 60 let věku, pak 70 a následně vždy po
každých pěti letech s tím, že návštěva zástupců obce bude jubilantovi předem oznámena, aby
měl možnost dohody vhodného termínu a souhlasu, nebo i případného nesouhlasu s tímto
krokem. V případě nesouhlasu navrhujeme jubilantovi zaslat alespoň písemnou gratulaci.
Jako limit pro dar navrhujeme stanovit částku ve výši 800,- Kč.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi na toto téma. Paní Randáková upozornila na možnost i
dalších jubileí, např. zlaté svatby manželských párů žijících v obci. Pan starosta na
připomínku reagoval s tím, že je to složité z důvodu nedostatku informací o tom, zda někteří
manželé dosáhli tohoto jubilea. Obec nemá odpovídající informace. Je možné se uvedeným
tématem zabývat individuálně na základě podnětu kulturního a sociálního výboru, nebo
občanů obce.
Starosta dal hlasovat o navrženém limitu a věkových hranicích pro gratulace k životnímu
jubileu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 finanční limity a věkové hranice pro gratulace
k životnímu jubileu podle předloženého návrhu.
hlasování: 7 – 0 – 0

12) Informace o dopravní obslužnosti obce v roce 2015
Starosta informoval o schválené dohodě mezi Libereckým krajem a poskytovatele dopravních
autobusových služeb v našem regionu firmou BusLine a.s. Nově jsou s účinností od 14. 12.
2014 zavedeny další autobusové linky do naší obce a platí také nový jízdní řád. Bude opět
obnoven autobus s odjezdem v 16:30 z Turnova, který se pak zase do Turnova vrací a druhý
nový s odjezdem v 17:35 z Turnova (jede přes Mašov), oba pro pracovní dny. Další změnou
je skutečnost, že ze školního ranního autobusu se stává linka pro pracovní dny, takže bude
jezdit i o prázdninách.
Starosta dal hlasovat informaci ohledně dopravní obslužnosti obce v roce 2015.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o dopravní obslužnosti obce v roce 2015.
hlasování: 7 – 0 – 0

13) Informace o ceně vodného pro rok 2015
Paní místostarostka informovala přítomné o schválené ceně vodného a stočného pro rok 2015.
Rada sdružení VHS Turnov schválila tyto ceny na svém listopadovém jednání s účinností od
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1. 1. 2015. Nová cena vodného a stočného pro příští rok je pro obyvatele v součtu ve výši
97,85 Kč/m3. Pro obec Kacanovy připadá v úvahu pouze cena vodného, které bude od ledna
ve výši 51,90 Kč/m3, to znamená zdražení oproti roku 2014 vodného a stočného v součtu o
1,87 Kč/m3, v případě pouze vodného je zdražení o 0,71 Kč/m3. VHS Turnov plánuje
prostřednictvím provozovatele vodovodů a kanalizací, kterým je SčVK, a.s. vybrat na svém
území v příštím roce cca 180 mil Kč na tržbách za vodné a stočné. Z toho 89,5 mil. Kč
dostane do svého rozpočtu VHS Turnov, které tyto prostředky využije zpět do sítí na realizaci
investic a oprav majetku. VHS Turnov je úspěšné v získávání dotací, což s sebou nese
povinnost doplatit u každého dotačního titulu vlastní zdroje, které byly řešeny i velkými
úvěry, zejména na realizaci projektu Čistá Jizera. Rozpočet VHS Turnov je dnes postaven tak,
že cca 27 mil. Kč ročně je použito na splátku jistin úvěrů a cca 8,5 mil. na úroky. Ostatní
prostředky se využívají na realizaci obnovy a rozšíření majetku.
Obec Kacanovy je členem VHS Turnov od roku 2001. Důvodem vstupu do VHS byly vysoké
režie na provoz lokálního vodovodu v obci, způsobené zejména vysokým obsahem železa
v surové vodě a 100% přečerpáváním vyrobené vody do vodojemu u Richterových. Vstupem
do VHS klesla v té době cena vody na polovinu s tím, že byl ještě i nově tvořen zisk na
obnovu sítě. Druhým důvodem byla skutečnost, že VHS Turnov jako silný subjekt doplatilo
v obci dostavbu vodovodu a zajistilo rekonstrukci stávající sítě. V obci je nyní vodovodní síť
celá obnovená a provozovaná bez problémů. Pitná voda v Kacanovech je dodávána z vodních
zdrojů z Turnova.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o ceně vodného a stočného na rok 2015.
hlasování: 7 – 0 – 0
14) Schválení zástupce obce pro spolupráci při tvorbě změny č. 1 ÚP obce
Zastupitelstvo obce na svém šestnáctém zasedání dne 26. 6. 2013 rozhodlo o tvorbě změny č.
1 územního plánu obce Kacanovy a v této souvislosti rozhodlo o tom, že zástupcem obce pro
styk s pořizovatelem (Městský úřad Turnov) bude paní Marcela Červová. Pro nové volební
období je nutné opět potvrdit zástupce obce nebo najmenovat jiného. Starosta obce navrhl ZO,
aby tuto funkci zastávala opět paní místostarostka.
Změna územního plánu je nyní projednaná s dotčenými orgány a pracovnice na MÚ
v Turnově paní Jana Ládová má za úkol připravit podklady pro veřejné projednání této
změny, které proběhne pravděpodobně na OÚ v Kacanovech v termínu, který bude městem
určen. Je smutné, že město Turnov v této věci není více aktivní a že příprava takto jednoduché
změny, jakou má naše obec se přes apely vedení obce bezdůvodně protahuje. Nezbývá nám,
než vyčkat, až pracovnice města uvedené veřejné projednání vyhlásí. Sama obec v této věci
nemůže nyní nic dělat.
Starosta dal hlasovat o schválení zástupce obce pro spolupráci na změně ÚP.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje paní Marcelu Červovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s
pořizovatelem Městským úřadem Turnov, při pořizování územně plánovací dokumentace
obce Kacanovy do konce volebního období.
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hlasování: 6 – 0 – 1
15) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK – Programu
obnovy venkova.
Liberecký kraj vyzval obce k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – Programu obnovy venkova.
Na celý dotační titul je na LK alokováno pouze 5 mil. Kč, což představuje velmi malou sumu
určenou pro celý LK.
V tomto programu je možné podávat žádost o dotaci na opravu a výstavbu místních
komunikací s termínem realizace 1.7.2014 – 31.12.2015. Do tohoto termínu se hodí naše
investiční akce, kterou obec realizovala v září 2014, konkrétně obnova komunikace na Babina
nákladem cca 1 mil. Kč. Podle předem daných kritérií pro hodnocení podaných žádostí
doporučujeme ZO podat žádost s požadavkem na dotaci ve výši 30% ze způsobilých výdajů
projektu, protože zde je největší pravděpodobnost úspěchu v získání případné dotace podle
předem stanovených kritérií pro hodnocení podaných žádostí.
V případě úspěchu se jedná o dotační příjem pro obec na akci, která je již zrealizovaná a
v době podání žádosti o dotaci bude již zcela uhrazená.
Doporučujeme ZO schválit podání žádosti o dotaci do tohoto programu. Podání žádosti není
administrativně náročné, technika je stále stejná a byla by škoda nevyužít možnosti obohatit
rozpočet obce o cca 300 tis. Kč. Žádost o dotaci musí být podaná do konce ledna příštího roku
Starosta dal hlasovat o schválení podání žádosti na LK do POV na obnovu povrchu
komunikace na Babina.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu LK – Programu obnovy venkova na
akci Obnova povrchu obecní komunikace.

16) Různé
1) Komunikační strategie obce
Pan starosta informoval přítomné o záměru vedení obce zlepšit informovanost o obci,
obecních akcích a celkovém dění. Obyvatelstvo obce je poměrně mladé, každý chodí pozdě
z práce a možnost přístupu k informacím je potřeba udělat tak, jak to odpovídá aktuálnímu
stavu ve společnosti.
Realizované a plánované kroky:
a. Facebookové stránky obce
b. domény
c. nové www stránky (plán pro příští období)
i. prezentace vůči turizmu a občanům, důležité informace
ii. obsazenost víceúčelového hřiště
iii. obsazenost kulturního domu
d. nové emailové adresy
e. emailové zprávy
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f. SMS zprávy (informování občanů - možnost vlastního nastavení věcí co a čím
chtějí občané posílat)
Uvedené uveřejňování informací chceme využít nejen na aktivity obce, ale i pro místní
spolky.
Výhodou celého systému bude i možnost elektronického objednání termínu pro využití
víceúčelového hřiště a kulturního domu.

2) Výročí obce (Vrcha letos 500, Kacanovy příští rok 400)
a. uspořádání akce
b. vydání nějaké tiskoviny
Jedná se o 500 let od první zmínky o existenci obce Vrcha - součást nynějších Kacanov.
Záznam první zmínky je z roku 1514. V roce 2015 bude následovat další výročí, a sice
400 let od první zmínky o obci Kacanovy - rok 1615. Oslava výročí bychom chtěli
pojednat podobně jako to bylo před časem při sjezdu rodáků.
Jitka Broučková: v jakém termínu by se oslava uskutečnila? Nejlepší by to bylo v létě.
Blanka Randáková: bude dobré oslavu udělat.
Pan starosta: všechny kroky budeme teprve plánovat a o všem budeme veřejnost
informovat.
3) V prosinci 2014 byly sestaveny nové smlouvy na pronájem hrobových míst na
kacanovském hřbitově. Nově budou smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou s tím, že
úhrada nájemného bude realizována na období 5 let. (Bylo sepsáno81 smluv).
4) Svozová firma oznámila na příští rok zdražení vstupů na svoz komunálního odpadu o
2%. Toto zdražení nebude promítnuto do cen za svoz a likvidaci komunálního odpadu
pro občany.

17) Diskuse
Pan Karmazín se ptal zda obec uvažuje o nějaké dotaci na opravu bazénu, který je nutné
podrobit větší rekonstrukci.
Dalším problémem je absence dětského hřiště nebo koutku pro malé děti. Aktuálně si děti
hrají na písku na volejbalovém hřišti, obec by měla pořídit nějaké herní prvky pro děti na
koupališti.
Nájemce koupaliště dále trápí přerostlá lípa, kterou je nutné odborně prořezat a nutnost
pokácení dalšího stromu.
Pan starosta navrhl návštěvu na koupališti s cílem vytipovat údržbu koupaliště.
Pan Loutchan informoval ZO o těžbě dřeva, která proběhla za Studničkovými. Soukromá
firma, která dělala těžbu velmi poničila cestu, která je zároveň žlutou turistickou stezkou.
Bude dobré zajistit nápravu.

9

Paní Randáková upozornila na častý výskyt náledí v případě že mrzne, konkrétně na místě
křižovatky silnic na Vyskeř a ke koupališti. V loňském roce byla tato nebezpečná křižovatka
udržována KSSLK, bylo by dobré, aby tato údržba byla zachována i pro další období.
Pan Říman nabídl pomoc při přípravách oslav výročí obce. Spolupracoval při obdobných
akcích na Vyskři, v Karlovicích a v Tatobitech. Za spolek Radosti se připojila s nabídkou
pomoci i paní Randáková.

18) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným, popřál všem pěkné vánoční svátky a mnoho dobrého do
nového roku a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2014
3) Plnění rozpočtu k 30. 11. 2014
4) Rozpočet pro rok 2015
5) Soupis schválených příspěvků na otop pro seniory
6) Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2014
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jitka Lukáčová

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

Jiří Procházka

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

Michal Nožička , DiS.

.. ...........................................
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 17. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 2. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Bc. Jitku Lukáčovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje rozpočet obce na rok 2015 v příjmech ve výši 2 442 500,- Kč a ve výdajích
ve výši 2 442 500,- Kč.
3. Bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k 30.11.2014.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2014 v příjmech a ve výdajích v částce
165 150,00 Kč.
5. Jmenuje s účinností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 22018 do Rady sdružení VHS Turnov
starostu obce Michala Nožičku, DiS.
6. Schvaluje poskytnutí finančního daru panu Oldřichu Loutchanovi podle návrhu.
7. Schvaluje příspěvek na otop pro seniory podle návrhu.
8. Bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj.
9. Schvaluje den 31. 12. 2014 jako výplatní termín odměn zaměstnanců a zastupitelů
obce za měsíc prosinec roku 2014.
10. Schvaluje plánované akce uvedené v dokumentu Místní program obnovy venkova pro
období 2015-2020 a souhlasí s jeho obsahem.
11. Schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 finanční limity a věkové hranice pro gratulace
k životnímu jubileu podle předloženého návrhu.
12. Bere na vědomí zprávu o dopravní obslužnosti obce v roce 2015.
13. Bere na vědomí zprávu o ceně vodného a stočného na rok 2015.
14. Schvaluje paní Marcelu Červovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s
pořizovatelem Městským úřadem Turnov, při pořizování územně plánovací
dokumentace obce Kacanovy do konce volebního období.
15. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu LK – programu 2.1 – Program
obnovy venkova na akci Obnova povrchu obecní komunikace.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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