Zápis
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 11. 3. 2016, od 18:30 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 18:40
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 18 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu Bártovou a Bc. Jitku Lukáčovou a
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, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Rekapitulace investičních akcí realizovaných v roce 2015
3) Plánované akce na rok 2016
4) Hospodaření obce k 31.12.2015
5) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2015
6) Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016
7) Zvýšení pokladního limitu
8) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2015
9) Zpřesnění hranic pozemků p.p.č. 1132/2 a 256/16, 256/15, 256/17
10) Stav přípravy oslav výročí založení obce
11) Rozpočet VHS Turnov na rok 2016
12) Termíny příštích zasedání zastupitelstev obce v roce 2016
13) Různé
14) Diskuse
15) 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 7. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu
Bártovou a Bc. Jitku Lukáčovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
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2) Rekapitulace investičních akcí realizovaných v roce 2015
Starosta seznámil přítomné s realizovanými investičními akcemi a opravami v roce 2015.
Mimo jiné se jedná se následující akce:
Náklady akce v
rozpočtu 2015

Název akce

Dotace v
rozpočtu 2015

Dětské hřiště u koupaliště

504 864,03 Kč

348 322,00 Kč

Opravy komunikací ( 300 tis doplatek za Babina z roku
2014, příkop u Kopicova statku, ostatní malé opravy)

523 689,00 Kč

304 459,00 Kč

Traktůrek

133 000,00 Kč

Požární stříkačka se savicemi

142 780,00 Kč

Požární ochrana (nákup oblečení, ostatní režie)

69 781,00 Kč

Oprava přístřešku u zbrojnice

69 910,00 Kč

Změna č. 1 územního plánu Kacanovy - doplatek

74 778,00 Kč

9 680,00 Kč

Celkem

1 598 288,03 Kč

727 559,00 Kč

Za realizací každé akce je spousta práce, která není vidět – smlouvy, objednávky, prověřování
nákladů, dohled nad plněním dodavatelů, soutěž na dodavatele, komunikace s dodavateli,
žádosti o dotace a následná administrace dotovaných akcí…
Dále se realizovaly další akce:
- odvedení povrchových vod pod Sedláčkovými opravenou dešťovou kanalizací,
- realizace geoexpozice u hřbitova.
Vedle investic hrazených z rozpočtu obce jsme řešili další záležitosti, např. nátok vody na
koupaliště, nájemce koupaliště, lesní cestu v Jezírkách, opravu propustku v silnici nad
Králíčkem, nové smlouvy na pronájem hrobových míst, aktualizaci nájemného v KD, novou
vyhlášku a aktualizaci poplatků za odpad, hodně změn v úhradě poplatků, třídění odpadu
v obci a jeho další vývoj, vítání občánků, rušili jsme pobyt, povolovali kácení stromů,
vyplňovali povinné výkazy, pořídili program obnovy venkova, účastnili se jednání svazků,
jichž je obec členem, spolupracovali s katastrálním úřadem na digitalizaci katastrálních map a
řadu dalších. Mnoho času a úsilí nám zabrala a ještě zabírá příprava oslav výročí založení
obce a práce na knize o Kacanovech.
Všech činností bylo v roce 2015 velmi mnoho a při jejich naplňování aktivně pomáhali
všichni zastupitelé a další občané a zástupci všech obecních spolků, kteří se podíleli na úklidu
v obci, drobných opravách, údržbě zeleně a dalších nezbytných činnostech nutných pro chod a
rozvoj obce.
Starosta poděkoval všem zastupitelům, občanům a obecním spolkům, které se podíleli na
zajišťování chodu obce a všech obecních aktivitách.
Starosta dal hlasovat, ZO bere tuto zprávu na vědomí.
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Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o investičních akcích realizovaných v roce 2015.
hlasování: 7 – 0 – 0

3) Plánované akce na rok 2016
V roce 2016 chceme pokračovat v započatých aktivitách a dalších nových věcech.
Nejdůležitější akcí pro obec budou vedle oprav a investic oslavy výročí založení obce, které
již dnes citelně vytěžují nejen vedení obce, ale mnoho dalších pomocníků.
V tomto roce plánujeme zejména:
- příprava oslav výročí založení obce (zajištění praporu a mnoha dalších souvisejících
záležitostí)
- vydání knihy o Kacanovech
- vydání nových pohlednic a pohlednicové skládačky
- oprava nátoku na koupaliště
- oprava elektroinstalace na koupališti
- výměna dřevěného plotu u koupaliště
- narovnání stavu pozemkových hranic parcel u hřbitova, bytovky a koupaliště (otočky)
- oprava stropu ve výčepu v KD a další drobné dovybavení kuchyně
- obnova zeleně u KD
- projektová příprava rekonstrukce jídelny KD a přístavby sociálního zařízení
- vykácení přerostlých stromů naproti Procházkom a Egertom
- vykácení přerostlých stromů mezi koupalištěm a potokem
- stání pro auta na louce u koupaliště a umístění dopravního značení
- řešení stání automobilů na otočce autobusu dopravním značením
- nákup motorového postřikovače a zahradních nůžek pro údržbu zeleně v obci
- tradičně oprava komunikací a veřejného osvětlení podle potřeby
Věříme, že opět za pomoci všech bude možné nastavené plány zvládnout.
Starosta dal hlasovat, ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plánovaných investičních akcích v roce 2016.
hlasování: 7 – 0 – 0

4) Hospodaření obce k 31.12.2015
Hospodaření obce bude ZO jako oficiální dokument předkládáno ve formě závěrečného účtu,
který bude schvalován spolu se zprávou o kontrole hospodaření na příštím jednání ZO. Nyní
vám pouze pro informaci předkládáme závěry jednotlivých účtů, jak jsou zachyceny
v účetnictví.
Příjmy byly plánovány v částce 3 383 tis. Kč, skutečnost je 3 534 tis. Kč, jejich naplnění bylo
překročeno o 150 tis Kč. Některé položky byly v řádech stovek a tisícovek nenaplněny,
některé mírně překročeny. Navýšení příjmů je způsobeno vyšším výnosem na daňových
příjmech zejména na DPH, dani ze závislé činnosti a dani z nemovitostí. Největší propad byl
na dani z příjmu fyzických osob.

3

Výdaje byly plánovány ve výši 3 383 tis. Kč, skutečnost je 3 004 tis. Kč, výdaje nebyly
naplněny částkou 378,6 tis. Kč. Největší úspory proti plánu byly na opravách komunikací,
kulturním domě, požární ochraně, správě obce, komunálních službách a nečerpala se rezerva
na krizové situace, úpravu webových stránek a další drobné výdaje. Celkově jsme tedy
v tomto roce šetřili.
Na BÚ bylo ke konci roku 790 491,01 Kč, což je dobrý základ pro potřebné výdaje v roce
2016.
Starosta dal hlasovat, ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2015.
hlasování: 7 – 0 – 0

5) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2015
Starosta informoval přítomné o posledním rozpočtovém opatření loňského roku. Přes to, že
bylo na prosincovém jednání ZO v prosinci loňského roku schváleno rozpočtové opatření č. 2
pro rok 2015, sestavené podle potřeb aktuálně známých účetních operací, nebyly do tohoto
opatření zahrnuty všechny potřebné změny, které do konce roku nastaly. Proto došlo starostou
obce dne 10. 12. 2015 k mimořádnému schválení dalšího, v pořadí již 3. rozpočtového
opatření, které zahrnovalo příjem dotace od Libereckého kraje ve výši 102,- Kč na refundaci
mzdy vyplacené za absolvované školení požární ochrany. Proti tomuto příjmu je ve stejné
výši zaúčtovaný výdaj.
ZO je tato zpráva překládána na vědomí jako informace o proběhlém nutném kroku v závěru
loňského roku.
Starosta dal hlasovat, ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 v příjmech a ve výdajích ve výši
102,- Kč a zároveň jej schvaluje.
hlasování: 7 – 0 – 0

6) Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016
První rozpočtové opatření pro letošní rok se týká změny položek výdajů, kde u jedné položky
navyšujeme a u jedné ponižujeme vždy o částku 210,-Kč. Představuje vratku nepoužité dotace
od Libereckého kraje, která byla určena na novou hasičskou stříkačku a savice. Náklady na
uvedený nákup byly ve skutečnosti lehce nižší než se plánovalo, proto je nutné příslušným
poměrem vrátit nepoužitou dotaci, která byla obci poskytnutá jako záloha. Proti vratce dotace
ve výši 210,- Kč budou v rozpočtu opět ve výdajích poníženy prostředky na investiční
rezervu, aby výsledek zůstal vyrovnaný, tedy nulový.
Výdaje
Vratka nevyčerp. dotace na
hasič.stříkačku
Rezerva na investice

Rozpočet
6402-5366
3639-6121
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-

210,00
210,00

Starosta dal hlasovat o schválení prvního rozpočtového patření pro letošní rok.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016 podle návrhu.
hlasování: 7 – 0 – 0

7) Zvýšení pokladního limitu
Starosta informoval přítomné o potřebě zvýšit limit v pokladně obce. Nyní je schválený limit
pokladny v částce 20 000,- Kč. Poslední dobou se stává, že je tento limit překročen, nebo jeho
překročení opakovaně hrozí. Uvedená situace je řešená častým odváděním hotovosti na běžný
účet v KB v Turnově. Při vyhodnocení vlivů bylo konstatováno, že důvodem je vysoká
četnost soukromých akcí pořádaných v KD, ke které se přidalo zavedení vyšších poplatků za
pronájem kulturního domu. Ve výsledku se pak stane, že k běžné hotovosti přijdou v jeden
den dvě nebo i tři platby za nájem KD a další drobnější příjmy zejména na začátku roku za
odpady s tím, že současně obec nemá žádné výdaje z pokladny a stane se, že limit je
překročen. Vybrané prostředky jsou odváděny na BÚ v bance. S uvedenou skutečností se váže
fakt, že je nutné mít stálý dostatek menších bankovek a drobných mincí pro vracení, což jde
v tomto režimu jen obtížně zajistit. Navrhujeme pro větší klid v práci a důvodů zde
uvedených zvýšit limit pokladny na částku 35 000,- Kč.
Starosta dal hlasovat o stanovení nového limitu pokladny.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje limit pokladny v částce 35 000,- Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0

8) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2015
Starosta seznámil přítomné se splněním povinnosti provést řádnou inventarizaci majetku
obce. Inventarizace proběhla k 31.12.2015. Inventarizační komise ve složení Bc. Zuzana
Bártová (předseda), Jiří procházka a Marie Loutchanová neshledala žádné inventarizační
rozdíly. Starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami majetku a jejich hodnotou
vedenou v účetnictví a se stavem všech inventarizovaných účtů a prací inventarizační komise.
Inventarizační komisí byl prověřen HIM, DHM, pozemky, dále proběhla dokladová
inventarizace jednotlivých účtů dle příkazu k jejímu provedení a inventarizace materiálu na
kartách (pohonné hmoty pro potřeby PO). Obec vlastní na majetkových účtech majetek
v pořizovací hodnotě ve výši 17,5 mil. Kč, jedná se o dlouhodobý hmotný majetek, drobný
hmotný majetek, majetek vedený na podrozvahových účtech, nedokončený majetek a
pozemky ve vlastnictví obce. Obec má vedeny dva běžné účty – u KB v Turnově a u ČMZRB
v Hradci Králové a u ČNB. Na všech BÚ obce bylo k 31.12.2015 v součtu 790 491,01 Kč.
Starosta dal hlasovat o zprávě o výsledku inventarizace k 31. 12. 2015.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2015.
hlasování: 7 – 0 – 0
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9) Zpřesnění hranic pozemků p.p.č. 1132/2 a 256/16, 256/15, 256/17
V Kacanovech máme nyní digitalizovanou katastrální mapu, která má stále přípustnou
odchylku 2,8 m (třída přesnosti 8). Dalším problémem, který se však projevuje všude, je
skutečnost, že v důsledku přirozené činnosti došlo v průběhu mnoha let k posunutí hranic
zejména cest – došlo k tomu, že cesta byla časem postupně „vyšlapána jinak, následně došlo
k pokládce asfaltu a výsledkem je skutečnost, že mnohde cesta fyzicky leží mimo cestu
zakreslenou v mapě. Když k tomu přičteme přípustnou odchylku tak nám mohou vyjít
zajímavé skutečnosti. Všechny tyto nepříznivé okolnosti se postupně zpřesňují tím, jak se
dělí, prodávají a zaměřují jednotlivé pozemky v dané lokalitě nebo tím, že si sousedi nechají
vytýčit hranice svých pozemků, porovnají je se stavem v terénu a v rámci povolené odchylky
se protokolárně dohodnou na přesném určení hranic, které pak nechají zanést do katastru
nemovitostí. U takto dohodnutých hranic je pak při dalším vytyčování v terénu odchylka již
jen 14 cm (třída přesnosti 3).
S uvedeným se váže skutečnost, že jsme již v loňském roce obdrželi žádost Ing. Konrádové o
uznání hranic pozemků, které užívá a které sousedí s obecní komunikací. Jedná se o prostor
před č.p. 87, který patří jejímu synovi Ing. Marku Grynhoffovi, bytem Jeseniova 2860/44,
Žižkov, 13000 Praha 3. Navržené zpřesnění hranic se týká p.p.č. 1132/2 v majetku obce
Kacanovy a p.p.č. 256/16, 256/15, 256/17 v majetku Ing. Grynhoffa. Uznání hranic je
oficiální právní krok, na základě kterého jsou přesné hranice zaneseny do KN. Podmínkou je,
že se vlastníci sousedních pozemků musí na přesném průběhu hranic dohodnout a svoji
dohodu stvrdit podpisem do protokolu. Na základě prověřených skutečností v terénu
doporučujeme ZO přijmout hranice uvedených pozemků dle předložené situace.
Starosta dal hlasovat o schválení uznání hranic uvedených pozemků.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s uznáním hranice p.p.č. 1132/2 v majetku obce Kacanovy a p.p.č. 256/16,
256/15, 256/17 v majetku Ing. Grynhoffa dle předloženého geometrického plánu, vše v k.ú.
Kacanovy.
hlasování: 7 – 0 – 0

10) Stav přípravy oslav výročí založení obce
Starosta informoval přítomné o stavu příprav na oslavy výročí založení obce.
Oficiální program oslav dne 25. 6. 2015:
Oficiální zahájen 12:00 hodin
Děti hymna
Projevy
Žehnání praporu s pochodem s živou hudbou
PROVAZ
Křest knihy
PROVAZ
Udělení čestného občanství
Sázení stromu
koncert hudební školy na louce od 14:00
loutkové divadlo pro děti od 15:00
Šermíři
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-

Dechovka - Turnovanka
Loutkové divadlo pro dospělé od 17:00
Waldovy Matušky od 18:00
Těla 21:00 – 22:30
v přestávce ohňová show
Cca 23:00 ohňostroj

Současně s oslavami proběhne sjezd rodáků, na který se připravujeme výstavou historických
dokumentů a fotografií.
V souvislosti s přípravami oslav obce pořizujeme prapor obce, jehož prostřednictvím bude
žehnáno obci. Součástí praporu by měla být i stuha s textem. A otázka je, co bude na stuze
napsáno? Neradi bychom skončili u prostého konstatování „k pětistému výročí první zmínky
o obci ….“, chtěli bychom tam dát něco „velkodušného“ např. něco jako „Národům mým … „
samozřejmě se vztahem k obci. Starosta vyzval přítomné, aby podávali na obec náměty pro
text na stuhu praporu.
Starosta seznámil přítomné s jmenovitým složením členů týmu pro přípravu oslav, kde vedle
vedení obce jsou další pomocnící a poděkoval všem za jejich odvedenou práci a za práci,
která je ještě čeká.
Složení komise na přípravu oslav obce:
Jozef Dobiaš
Jana Drahoňovská - koordinátorka
Jitka Lukáčová
Iveta Melíšková – za SOKOL
Blanka Randáková – za Sdružení Radosti
Jiří Richter – za SDH Kacanovy
David Skála
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí stav příprav na oslavy výročí založení obce.
hlasování: 7 – 0 – 0

11) 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.
Předložený rozpočet má dvě části – příjmovou a výdajovou, které jsou doplněné o
financování.
Rozpočet 2016 navrhuje příjmy v částce 165,15 mil. Kč, výdaji v částce 145,4 mil. a
financováním -19,7 mil. Kč (vše v sumách bez DPH), je tedy oproti loňskému roku na
výdajích o 34 mil. nižší.
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Základní hodnoty:
a) Příjmy v celkové částce 165 153 520 Kč bez DPH: zachycují příjmy z nájemného od
provozovatele, plánované příjmy dotačních titulů na akceptované projekty, doplatky
stávajících dotací, příjmy od měst a obcí na jednotlivé investiční akce i na úroky Čisté
Jizery, příjmy z prodeje tří automobilů, vratku zálohy na věcné břemeno od LK, penále
účtované firmě EUROVIA za nedodržení termínu předání díla v Rovensku pod
Troskami a další předpokládané příjmy.
b) Výdaje v celkové částce 145 437 205 Kč bez DPH máme proti loňskému roku nižší o
34 mil. V zásadě finančně finalizujeme akci v Rovensku pod Troskami a předkládáme
investování akcí s podporou LK. Máme mnoho projekčně zahájených akcí, chystáme i
velké projekty (ČOV, úpravny vod, řešení pitné vody v Ohrazenicích a na turnovské
průmyslové zóně,…). Vedle toho děláme pouze nejnutnější provozní záležitosti a jen
některé připravené investice. Na některé připravené akce se letos opět nedostalo.
Rozpočet obsahuje rezervy celkem v částce 1,26 mil. Kč (běžné náklady, provozní
výdaje, daně, investice).
c) Financování ř. 458 – 475 – zahrnuje splátky úvěrů ve výši 26,2 mil. Kč, zůstatek BÚ
na konci roku 2015 ve výši 6,5 mil. Kč. Celkově je financování postaveno na částku
mínus 19,7 mil. Kč.
d) Rozpočet obsahuje rezervy na náklady, opravy, daně a investice v částce cca 1 267
tis. Kč bez DPH. Vzhledem k objemu investičních prostředků a dalších záležitostí
spojených s chodem organizace to je sestavený rozpočet dostatečná částka. Rezervy jsou
uvedeny na řádku: 55,77, 197 a 452.

Závěrečné shrnutí:
Rozpočtové příjmy a výdaje pro rok 2016, 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 i důležité akce, které
byly odloženy, a v rozpočtu se na ně nedostalo. Budou zálohou pro příští, spíše přespříští
období.
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 nabydou pro příští roky ještě větší důležitosti.
Pro schválení budeme předkládat rozpočet v následujících sumách:
(vše včetně DPH)
Příjmy v částce
185 088 082,- Kč
Výdaje v částce
165 371 767,- Kč
Financování v částce
- 19 716 315,- Kč
Pro naši obec nejsou pro rok 2016, 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.
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Starosta dal hlasovat o přednesené informaci o rozpočtu VHS Turnov.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí schválený rozpočet VHS Turnov na rok 2016.
hlasování: 7 – 0 – 0

12) Termíny příštích veřejných zasedání ZO v roce 2016
Pan Starosta informoval přítomné o stanovených termínech pro jednání ZO v letošním roce.
Zejména skutečnost, že KD je plně obsazen a je zde málo volných termínů a v loňském roce
se nám stalo, že jsme neměli prostor uspořádat ZO v termínu, který jsme potřebovali, protože
KD byl plně obsazen každý víkend, zadali jsme si proto předpokládané termíny jednání
veřejných ZO takto:
17. 6. 2016
16. 9. 2016
16. 12. 2016

Veřejné zasedání zastupitelstva obce (jídelna KD)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (jídelna KD)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (jídelna KD)

Předpokládám, že navržené termíny se nebudou měnit, pokud nedojde k něčemu zásadnímu.
Maximálně v případě potřeby by mohlo být mimořádné zasedání.
Starosta dal hlasovat o navrženém usnesení.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí plánované termíny pro zasedání ZO v roce 2016.
hlasování: 7 – 0 – 0

13) Různé
Plán na rekonstrukci jídelny KD
Starosta seznámil přítomné s plánem nové investice v KD. Je nutné zlepšit odvětrání a izolaci
v kuchyni u jídelny, je zde velká vlhkost, která je ve zdivu a při vaření se tento stav ještě
zhoršuje. Dále je potřebné vybudovat nové sociální zařízení u jídelny, aby nájemci, kterí jsou
jen v jídelně nemuseli na WC přes celý KD. Nyní jsme v začátku plánů, jak postavit PD na
rekonstrukci přístavbu KD. PD bude podle prvních sezení obsahovat:
-

Rekonstrukce kuchyně – sanace a izolace stěn, odvětrání prostoru
Schody do jídelny – změna prostorového řešení, malá chodbička a nové zatočené
schodiště
Nové sociální zařízení – přístavba
Zastřešení venkovního prostoru, který spojuje sociální zařízení s jídelnou
Zastřešené podium vedle terasy – přístavba

Zatím není jasné, jak budeme řešit likvidaci a odvod odpadních vod z nového sociálního
zařízení. Máme dvě možnosti, buď budeme přečerpávat odpadní vody nahoru do stávajícího
septiku, nebo vybudujeme vedle KD nový septik s druhým stupněm čištění a přepadem do
potoka. Obě řešení jsou možná a finančně pravděpodobně srovnatelná
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Veřejné bruslení
V letošním roce proběhla dvě veřejná bruslení pořádaná společně s obcí Vskeř. Obě akce byly
velmi zdařilé s velkou účastí občanů. V příštím roce bychom chtěli tyto akce opakovat s tím,
že s provozovatelem dohodneme termíny dopředu.

Opravená cesta v Jezírkách
V minulém týdnu se podařilo ve spolupráci s Lesy ČR donutit firmu, která prováděla těžbu
dřeva alespoň k nezbytné opravě cesty v Jezírkách. Cesta sice není uvedená přesně do
původního stavu a celkově je již tato varianta pro pěší turisty přijatelná. S Lesy budeme ještě
jednat o malém vylepšení, ale celkově je toto úspěch i když s ročním zpoždění.
Lesy ČR - spolupráce
Nově aktuálně spadá naše obec pod vedení lesní správy Liberec, kde se zdá být lepší
spolupráce s vedením Lesů, než tomu bylo doposud. V loňském roce osadily novou lavičku u
Kopicova statku, před tím ještě nové zastřešené lavičky před Valdštejnem.
V letošním roce budu Lesy ČR kácet aleje u Arboreta a dojde zde k náhradní výsadbě nové
zeleně.
Nový velitel jednotky SDH
Starosta obce jmenoval v polovině února nového velitele zásahové jednotky obce. Doposud
byl velitelem Václav Třešňák, kterého nyní vystřídal Matěj Procházka. Pan starosta poděkoval
panu Třešňákovi za jeho dosavadní činnost a popřál novému veliteli mnoho zdaru v jeho
práci.

14) Diskuse
Paní Sedláčková
- pes od Blažků stále trhá pytle s odpadky. Ta situace je zoufalá. Pes běhá po celé obci,
honí drůbež, je to nepříjemné. Pes ohrožuje staré občany – skáče na ně. Majitelé
odjedou do práce, pes má naprostou volnost a pohybuje se bez dozoru.
- Pan starosta informoval o tom, že s majiteli tuto situaci již řešil domluvou, oni
přislíbili nápravu, která se však nestala.
- Budeme se znovu opět informovat o tom, jaké máme oficiální legislativní možnosti
v řešení této situace a pokusíme se udělat nějaké legální kroky, ale každé řešení v této
věci je nesnadné.
Jiří Brouček
- Budou se prodávat pozemky podle vytýčené hranice u komunikace před
Broučkovými?
- Pan starosta informoval o tom, že na obec přišly požadavky na odkoupení části
pozemku vedle příjezdové cesty, ale obec žádné pozemky prodávat nebude.
Jana Drahoňovská
Požádala přítomné o předání kontaktů na všechny kacanovské rodáky. Kdo má adresy
prosíme o předání na obecní úřad nebo Janě Drahoňovské, abychom je mohli pozvat na
oslavy výročí založení obce, které bude spojené se sjezdem rodáků.
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Vítání občánků
Pan Starosta informoval o plánu vedení obce uspořádat vítání občánků, které tradičně
plánujeme, letos na neděli 22. května 2016. Aktuálně počítáme v Kacanovech se šesti novými
občánky.
Koncert
Zítra bude v KD koncert Waldovy Matušky a skupina KTO s Olgou Blechovou.
Vítání jara
Další aktivitou v Kacanovech je 2.4. 2016 vítání jara, které pořádají Radosti, zahájení je ve
14:00 hodin u Kulturního domu.

15) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro kok 2015
3) Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016
4) Zápis o výsledku inventarizace k 31.12.2015
5) Situace uznání hranic pozemků před č.p. 87

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 3. 2015
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Zuzana Bártová

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

Bc. Jitka Lukáčová

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 11. 3. 2016

Zastupitelstvo obce Kacanovy:

1. Schvaluje program 7. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc.
Zuzanu Bártovou a Bc. Jitku Lukáčovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Bere na vědomí zprávu o investičních akcích realizovaných v roce 2015.
3. Bere na vědomí zprávu o plánovaných investičních akcích v roce 2016.
4. Bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2015.
5. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 v příjmech a ve výdajích ve
výši 102,- Kč a zároveň jej schvaluje.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016 podle návrhu.
7. Schvaluje limit pokladny v částce 35 000,- Kč.
8. Bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2015.
9. Souhlasí s uznáním hranice p.p.č. 1132/2 v majetku obce Kacanovy a p.p.č. 256/16,
256/15, 256/17 v majetku Ing. Grynhoffa dle předloženého geometrického plánu, vše
v k.ú. Kacanovy.
10. Bere na vědomí stav příprav na oslavy výročí založení obce.
11. Bere na vědomí schválený rozpočet VHS Turnov na rok 2016.
12. Bere na vědomí plánované termíny pro zasedání ZO v roce 2016.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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