Zápis
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 17. 6. 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 18:45
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Nepřítomná byla Ing Jitka Broučková. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno
22 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku
Marcelu Červovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2015
3) Schválení účetní závěrky za rok 2015
4) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2015
5) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2015
6) Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
7) Odkup p.p.č. 116/1, p.p.č. 1201/25 a odkup části p.p.č. 248/3 KÚ Kacanovy
8) Zřízení okresu Turnov
9) Rozpočtové opatření pro rok 2016
10) Schválení udělení čestného občanství
11) Různé
12) Diskuse
13) 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 8. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 6 – 0 – 0
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2) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2015 byly
zveřejněny na ÚD obce.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
KÚLK provedl dne 14.3.2015 přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 prostřednictvím
svého zástupce Bc. Kamily Vlasákové. Paní inženýrka přijela na provedení kontroly
maximálně připravená, což bylo umožněno zveřejňováním zápisů a jiných dokumentů na
webových stránkách obce a kontrola se s nimi mohla předem seznámit. Přezkoumání byli
přítomni pan starosta a paní účetní. Kontrola byla důkladná, prověřovala vybrané položky
účetnictví, majetku, smluvní vztahy, dotace, zápisy z jednání ZO, usnesení, administraci
proběhlých voleb, práci výborů zastupitelstva. Starosta přítomné seznámil s obsahem zprávy.
Závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dalším sdělením kontroly je: při
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Tyto závěry jsou pro obec důležité pro další postup při získávání dotací. Obec nemusí dělat
žádná opatření na odstranění závad, je dobré, že se podařilo mít hospodaření obce bez závad.
Uvedený závěr svědčí o dobré práci všech zúčastněných.
Závěrečný účet za rok 2015
Celkově obec hospodařila s prostředky cca o 1 mil Kč vyššími než v roce 2014.
Na příjmech bylo rozpočtováno 3 382 774,- Kč, skutečnost byla 3 533 623,14 Kč, příjmy
byly překročeny o 150 tis Kč. Překročení je způsobeno zejména vyššími daňovými příjmy
oproti plánu. Nejvyšší příjmy má obec z podílu na DPH, je to cca 1 mil. Kč. V roce 2015 obec
získala vedle standardních příjmů dalších 730 na dotacích na nové hřiště u koupaliště a na
opravy komunikací.
Na výdajích bylo rozpočtováno 3 382 774,- Kč, plnění rozpočtu bylo ve výši 3 004 182,65
Kč. Výdaje byly nerealizovány v částce 378 tis. Kč. Úspora na výdajích byla v různých
částkách téměř ve všech položkách. Nebyla použitá rezerva na krizové situace. Uspořené
prostředky zůstaly na BÚ a budou obci k dispozici v příštím roce.
Financování bylo rozpočtováno částkou 0 tis. Kč, skutečnost byla – 529 440,49 tis. Kč.
Rozdíl ve financování znamená zapojení zůstatku běžného účtu na konci roku. (rozdíl mezi
počátečním a konečným stavem BÚ).
Na BÚ bylo k 31.12.2015

790 491,01 Kč.

Starosta dal hlasovat o schválení celoročního hospodaření obce a o kontrole hospodaření
provedené Libereckým krajem za rok 2015.
Návrh na usnesení:
ZO projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrad.
hlasování: 6 – 0 – 0
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3) Schválení účetní závěrky k 31.12.2015
Úpravou zákona o obcích bylo obcím a dalším organizacím nařízeno zřídit nejméně tříčlenný
orgán pro schválení roční účetní závěrky a následně ji schválit. Tato povinnost je nám dána
§50 příslušného zákona. V obci bude účetní závěrku schvalovat ZO, které bude také
podepisovat související protokol, proto vám ji nyní předkládáme. Je to další krok vedle
schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je nutný
z pohledu dodržení zákonných norem.
Náležitosti roční účetní závěrky:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha – bilance
Příloha
Kompletní sestava účetní závěrky byla předložena na jednání ZO. Konkrétní vyjádření a
komentář k závěrům je zřejmý ze zprávy auditora a není proto nutné jej zde znovu opisovat.
Proto uvádíme jen významové naplnění jednotlivých příloh účetní závěrky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Zachycuje údaje o plnění rozpočtu ve členění na příjmy, výdaje a financování.
Výkaz zisku a ztráty
Jeho základní funkcí je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře
výnosů a nákladů. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku obec dosáhla za sledované a
minulé období. Poskytuje přehled o hospodaření obce, velikosti tržeb, nákladů v základním
členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku.
Rozvaha – bilance
Představuje přehled Aktiv a Pasiv organizace. Pro nás je zde především informace o
hodnotách majetku.
Aktiva představují všechno, co VHS vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický
prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, ...).
Pasiva – opak aktiv, představují závazky, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření
běžného roku.
Příloha
Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce k 31. 12. 2015.
hlasování: 6 – 0 – 0
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4) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2015
Oba dokumenty tvoří přílohu výroční zprávy VHS Turnov za rok 2015, která je k dispozici na
webových stránkách svazku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Kontrolu hospodaření pro VHS vykonává firma Auditex s.r.o.
kontrolou hospodaření zabývají tři odborníci auditorské společnosti.

Liberec, konkrétně se

Závěr auditora:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení
Turnov za rok 2015 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení,
že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.
Auditor prověřil postupy účtování a řadu dalších skutečností spojených s chodem
svazku, jeho podněty obsažené ve zprávě kopírují stávající reálnou situaci organizace.
Závěrečný účet VHS
Činnost VHS je promítnuta do schváleného rozpočtu. V běžném roce byla realizována dvě
rozpočtová opatření. Hodnoty uvedené v tomto materiálu jsou vždy v sumách bez DPH.
Činnost VHS je promítnuta do schváleného rozpočtu. V běžném roce byla realizována dvě
rozpočtová opatření. Hodnoty uvedené v tomto materiálu jsou vždy v sumách bez DPH.
Celkově organizace hospodařila s výdaji ve výši 177,9 mil. Kč, které byly kryty příjmy
v částce 186,4 mil. Kč a financováním ve výši -8,5 mil. Kč.
Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi,
dalšími pronájmy a příjmy na stavby od členských obcí, fyzických a právnických osob.
Příjmy byly realizovány v částce 186 365 399 Kč, oproti schválenému rozpočtu byly
překročeny o 60 tis. Kč. Navýšení je způsobeno větším příjmem dotace od Města Rovenska
pod Troskami na realizované stavby kanalizačních přípojek.
Rozpočtované výdaje svazku byly nenaplněny v částce 1,2 mil. Kč (ř. 357 - plán 179 111,5
tis., skut. 177 880,4 tis.). Neuskutečněné výdaje jsou způsobeny:
- Úsporou nákladů kanceláře ve výši 418 tis. (ř. 51) úspora byla realizována téměř na
všech položkách
- Úsporou na opravách ve výši 254 tis. (ř. 154) jedná se o rozpuštění (nevyužití) rezervy
na opravy, nevyužití nákladů na propagaci a úsporu na dalších dílčích položkách oprav
zejména z důvodu posunu úhrad do ledna 2016
- Úsporou na úrocích ve výši 26 tis. (ř. 175)
- Úsporou na investicích ve výši 510 tis. (ř. 325)
Financování kleslo o 1,29 mil. Kč (ř. 352) zapojením skutečného zůstatku BÚ na konci roku
a zohledněním položky vztahujících se k pohybu DPH k 31. 12. 2015.
Nepoužité finanční prostředky tvoří zůstatek běžného účtu na konci roku v částce 3 825 977
Kč a slouží pro pokrytí nutných výdajů v lednu 2016.
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Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:
Celkově byly příjmy organizace překročeny o 60 tis. Kč. Jedná se o příjmy dotačních
prostředků členské obce na realizovanou investici.
Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 1,2 mil. Kč je tvořena pohybem na dílčích plněních
jednotlivých akcí, posunem některých úhrad do počátku příštího roku, úsporou na nákladech
kanceláře, úrocích a dalších položkách.
Rozdíl ve financování je dán hodnotou pohledávky DPH u FÚ a skutečným zůstatkem BÚ na
konci roku.
Rozpočet pro rok 2015 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na
jednání RS VHS Turnov dne 18. 2. 2015 pod číslem usnesení RS č. 9/2015. V průběhu roku
byla schválena dvě rozpočtová opatření.
Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov za rok 2015 a Zprávu o kontrole hospodaření
VHS Turnov za rok 2015.
hlasování: 6 – 0 – 0

5) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2015
Svazek Mikroregion Český ráj je tvořen 14 členskými obcemi.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Kontrolu hospodaření Mikroregionu provedl zástupce Libereckého kraje, konkrétně Ing. Jiří
Heršálek se závěrem:
- nebyly zjištěny nedostatky
- nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
svazku v budoucnosti.
Ze zprávy je zřejmé, že svazek nemá v loňském roce žádné pohledávky, závazky, zastavený
majetek, neuskutečnil majetkové vklady. Realizoval pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
Svazek již dlouhou dobu funguje pod vedením paní starostky Karlovic Vlasty Špačkové,
poradkyně Jarmily Soldátové Láskové a účetní paní Ludmily Brzobohaté. Všechny jsou v této
činnosti zkušené a dělají ji dlouho, to je zárukou kvalitních výsledků.
Závěrečný účet
Realizované příjmy 797 048,65 Kč
Realizované výdaje 763 443,00 Kč
Příjmy svazku jsou tvořeny především dotacemi od členských obcí, nebo jiných poskytovatelů.
Svazek pak za tato prostředky realizuje na katastrech členských obcí investice a opravy majetku,
pořizuje drobný majetek. Po uplynutí doby udržitelnosti stanovené dotačním titulem převádí věci
pořízené z dotací do majetku obcí, kam náleží.
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Na běžných účtech v bance měl svazek peněžní prostředky ve výši 616 756,34 Kč. Pohledávky
byly nulové.

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2015 a Zprávu o kontrole
hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2015.
hlasování: 6 – 0 – 0
.
6) Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
Starosta informoval přítomné o tradičním zahájení provozu letních turistických autobusů.
V letošním roce je to již 17. sezóna této regionální aktivity. Dále informoval o nutnosti
schválit příspěvek obce na jejich provoz, který je iniciován Mikroregionem Český ráj.
Turistické autobusy začaly jezdit 28. 5. a to jen o víkendech, v době prázdnin bude autobus
jezdit kromě pondělka každý den a to až do konce prázdnin. Na provoz autobusů přispívá
vedle Mikroregionu Český ráj 30 obcí příspěvkem podle počtu obyvatel celkově částkou ve
výši 246 tis. Kč (přispívají i kraje – Liberecký, Královehradecký a Středočeský). Ztráta na
provozu je hrazena Libereckým krajem. Obec Kacanovy přidává každoročně ze svého
rozpočtu 1 000,- Kč.
Turistické autobusy patří k využívaným prostředkům dopravy turistů v letních měsících a je
dobře, že je tady máme.
Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku na letní turistické autobusy ve výši 1 000,- Kč pro
rok 2016.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz letních
turistických autobusů ve výši 1 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu související
smlouvy o poskytnutí dotace.
hlasování: 6 – 0 – 0
7) Odkup p.p.č. 116/1, p.p.č. 1201/25 a odkup části p.p.č. 248/3 KÚ Kacanovy
Obec Kacanovy se v minulosti snažila postupně vypořádávat vlastnictví cest a obecních
komunikací, tak aby tyto pozemky byly v majetku obce. Obecně není v naší zemi v důsledku
různých vlivů v těchto záležitostech pořádek – pod řadou obecních komunikací a chodníků
jsou soukromé pozemky. Pro obec je dobré vlastnit komunikace zejména proto, že pak může
žádat o dotace na opravy a rekonstrukce povrchů.
Předkládáme ke schválení odkoupení:
a) Pozemek, který tvoří část komunikace u domu Ing. Zamrazila. Jedná se o p.p.č.
116/1 ostatní plocha o výměře 158 m2 . Parcelu zapsanou na LV č. 94 vlastní
v podílovém vlastnictví Pavel Chalmovianský 1/3, Maruška Horáčková 1/3 a Josef
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Pacholík 1/3. Parcela tvoří součást cesty nad bytovkou a pokrytá asfaltovým
povrchem.
b) Stávající příjezdovou komunikaci ke koupališti v rozsahu od křižovatky se silnicí
po dům pana Richtera. Komunikace je tvořena celou p.p.č. 1201/25 vodní plocha o
výměře 12 m2 a částí p.p.č. 248/3 ostatní plocha, kde bude muset dojít k oddělení
pozemku nutného pro účely komunikace odpovědným geodetem. Přesná výměra nutná
pro odkoupení bude stanovena právě geometrickým plánem. Obě parcely jsou zapsané
na LV č. 148 a jsou v podílovém vlastnictví paní Libuše Karáskové ½ a pana
Vlastimila karáska ½.
Jako kupní cenu pro všechny pozemky navrhujeme částku ve výši 85,- Kč za 1 m2. Tato cena
vzešla v minulosti ze znaleckých posudků obdobných dílů cest, které obec prodávala.
Odkoupené parcely budou obci sloužit jako komunikace.
Starosta dal hlasovat o odkoupení parcel podle podkladů.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s odkoupením následujících movitých věcí, vše v obci i k.ú. Kacanovy za
jednotou kupní cenu 85,- Kč za 1 m2:
- p.p.č 116/1 ostatní plocha o výměře 158 m2, zapsaná na LV č. 94 v podílovém
vlastnictví Pavla Chalmovianského 1/3, Marušky Horáčkové 1/3 a Josefa Pacholíka
1/3,
- p.p.č 1201/25 vodní plocha o výměře 12 m2, zapsaná na LV č. 148 v podílovém
vlastnictví paní Libuše Karáskové ½ a pana Vlastimila karáska ½,
- části p.p.č. 248/3 ostatní plocha umístěné pod stávající zpevněnou komunikací,
která bude oddělená geometrickým plánem. Parcela je zapsaná na LV č. 148
v podílovém vlastnictví paní Libuše Karáskové ½ a pana Vlastimila karáska ½.
ZO pověřuje starostu obce podpisem kupních smluv.
hlasování: 6 – 0 – 0

8) Zřízení okresu Turnov
Předkládám Vám materiál týkající se žádosti o zřízení okresu Turnov, okresu shodného s obcí
s rozšířenou působností Turnov (dále jen ORP).
V prosinci 2016 by měla vláda projednávat nové administrativní členění státu, které vzejde
z jednání Rady vlády pro veřejnou správu v červnu 2016.
Administrativní členění státu má v tuto chvíli 4 variantní řešení, při čemž nejvíce
pravděpodobná je struktura:
Stát – kraj – okres – ORP – obec
Při čemž každé ORP bude muset příslušet pouze k jednomu okresu.
V současnosti ORP Turnov se spadá pod tři okresy (Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou).
ORP Turnov by tak náleželo pouze pod jeden z těchto okresů. Toto řešení je nepřijatelné pro
mnohé z obcí a proto Město Turnov iniciuje zřízení okresu Turnov. Nynější stav v ORP
Turnov je pod okres Liberec spadá 13 obcí, pod okres Jablonec nad Nisou 3 obce a pod okres
Semily 21 obcí.
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Společná žádost všech obcí nepovede k vytvoření nového okresního úřadu, ty již byly
zrušeny, v Turnově by se měla postupně vytvářet detašovaná pracoviště, např. úřadu práce,
hygienické stanice, správy sociálního zabezpečení, katastrálního úřadu, veterinární správy,…
Změny pro občany, které s sebou přináší změna okresu:
- Živnostenský úřad – není problém, nedochází ke změnám
- Odbor správní – u občanském průkazu je uveden okres, název přímo na dokladu
- Odbor dopravní - není problém, nedochází ke změnám
- Odbor sociálních věcí - není problém, nedochází ke změnám, pouze přínos OSSZ
přímo v Turnově
- Stavební úřad - není problém, nedochází ke změnám, pouze přínos v podobě
v budoucnu jednoho okresního pracoviště hygieny, hasičů, soudů, katastru atd. tak by
se z hlediska stavebního úřadu k lepšímu nic nezměnilo.
- Odbor životního prostředí - není problém, nedochází ke změnám
Starosta dal hlasovat o souhlasu se zřízením okresu Turnov.
Návrh na usnesení:
ZO požaduje v rámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu zřízení
nového územního celku okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou působností
Turnov, která se skládá z obcí ležících na území tří stávajících okresů.
hlasování: 6 – 0 – 0

9) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2016
Na základě vývoje hospodaření obce předkládáme ke schválení 2. Rozpočtové opatření pro
tento rok, který navyšujeme příjmy i výdaje o 6 100,- Kč. Obec nemůže realizovat platby,
které nemá zahrnuté ve schváleném rozpočtu. Dodržení této skutečnosti je prověřováno při
kontrole hospodaření obce prováděné Libereckým krajem. Aktuálně potřebujeme navýšit
příjmové položky na dani z příjmů a na poplatcích ze psů. Na výdajové stránce upravujeme
řadu položek podle vývoje potřeb při chodu obce, některé položky ponižujeme, některé
navyšujeme, nebo zavádíme nově. Jedná se o upřesnění oprav komunikací, oprav n KD a na
koupališti, o zeleň, vydání knihy o Kacanovech, platby daní a poplatků a další. Starosta
předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2016.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2016 v příjmech a výdajích v částce 6 100,Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0

8

10) Schválení udělení čestného občanství
U příležitosti oslav 500. Výročí založení obce předkládáme ke schválení návrh na udělení
čestného občanství obce Kacanovy. Toto významné ocenění doposud nebylo v Kacanovech
udělováno. Pravomoc udělit čestné občanství náleží ze zákona zastupitelstvu obce. V naší
obci v historii žilo a dnes ještě žije mnoho významných osobností, které je dobré si
připomínat. Jedná se zejména o starosty naší obce, kteří se všichni podle svých možností
snažili o rozvoj obce o její zvelebování a o vytvoření příznivého prostředí a podmínek pro
život všech obyvatel, ale také o oběti obou světových válek, účastníky odboje a další
osobnosti, které svými skutky pozvedávali a pozvedávají jméno a význam Kacanov. Protože
není možné vyznamenat všechny, navrhujeme vám, abychom u příležitosti našeho
významného výročí udělili čestné občanství těmto pro obec významným osobnostem: panu
Františku Jirošovi in memoriam, panu Vojtěchu Kopicovi in memoriam a panu Oldřichu
Loutchanovi.
František Jiroš
Byl nejdéle sloužícím starostou Kacanovy - ve druhé polovině 19. Stolení zastával tento post
36 let. Byl jmenován prvním hejtmanem okresu Turnov. Zasloužil se o výstavbu okresní
silnice do Kacanov, o rozvoj vzdělanosti, založil divadelní spolek. Významná postava
kacanovských dějin.
Vojtěch Kopic
Proslavil Kacanovy pískovcovými plastikami vytesanými do skal kolem Kopicova statku,
které sem již desetiletí lákají turisty. Jedná se o ojedinělou zajímavost Českého ráje.
Kopicovo dílo bylo několikrát zvěcněno na filmovém pásku.
Oldřich Loutchan
Za dobu svého dlouhého téměř celoživotního působení ve vedení obce, kde pracoval jako
tajemník MNV a později jako starosta obce se významnou měrou zasloužil o rozvoj Kacanov.
Starosta dal hlasovat o schválení udělení čestného občanství podle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje udělení čestného občanství těmto významným osobnostem: panu Františku
Jirošovi in memoriam, panu Vojtěchu Kopicovi in memoriam a panu Oldřichu Loutchanovi.
hlasování: 6 – 0 – 0

11) Různé
Vítání občánků
V neděli 22. 5. 2016 proběhlo vítání nových občánků v naší obci. Tuto hezkou tradici, kterou
ctilo minulé vedení obce, chceme dále zachovat. V letošním roce jsme přivítali 8 nových
občánků, z nichž jeden se již z naší obce odstěhoval, ale první jeho bydliště je v Kacanovech.
Celá akce byla zdařilá, mladé rodiny dostaly drobné dárečky, pořídily se fotky z průběhu
celého setkání, fotky malých občánků v kolébce i tradiční společné foto. Další vítání malých
přírůstků obce proběhne opět za rok.
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Uzavírka komunikace
Starosta informoval všechny přítomné o povolené uzavírce komunikace III/27926 v úseku od
hotelu Králíček (křižovatky na Pohoří) po křižovatku s místní komunikací na Olešnici
v termín konání oslav (25. 6. 2016), kdy bude pro dopravu uzavřen průjezd obcí. Starosta
vysvětlil důvody uzavírky – očekávaná vysoká návštěvnost oslav, umístění jednoho podia na
komunikaci u autoservisu. Uzavírka komunikace je naplánovaná od 9:00 do 24:00 hodin.
Bude nutné, aby se všichni připravili na to, že nebude možné z některých míst v obci odejet
nebo přijet. Parkování pro návštěvníky bude zajištěno na loukách v obci. U hřbitova bude
parkoviště zejména pro pozvané hosty. Další parkování bude na louce od koupaliště, u
Králíčku, nad Broučkovými, na louce pana Marka a nad bytovkou naproti statku Bohouše
Brunclíka.
Mostek nad Králíčkem
Zástupci KSSLK byli na prohlídce tohoto prvku na komunikaci. Aktuálně jsme dostali
informaci o tom, že krajská správa připravuje PD na rekonstrukci propustku. To je pozitivní
zpráva, bude důležité zajistit, aby krajská správa zařadila opravu propustku do plánu oprav.
Kácení stromů nad koupalištěm
Koncem března proběhlo kácení přerostlých stromů na pravém břehu nad koupalištěm ve
směru na Olešnici. Bylo pokáceno velké množství porostu, na podzim budeme pokračovat a
dokácíme zbylé stromy. Následně proběhne náhradní výsadba v tomto prostoru a v prostoru u
koupaliště.
Oslavy výročí založení obce
Oficiální zahájení bude ve 12 hodin, doporučujeme všem, aby dorazili dříve, aby v klidu
stačili zaparkovat a dojít na místo dění oslav. Je připraveno mnoho kulturních vystoupení,
soutěží pro děti, je zajištěno občerstvení. Obec vydala knihu o Kacvanovech, kterou tvořil
kolektiv několika autorů. V rámci oslav bude zřízená nová geocase, která bude obsahovat 200
dřevěných mincí s logem obce. Starosta podrobně informoval přítomné o podrobném
programu oslav.
Nádoba na tříděný odpad
Naše obec má tři stanoviště s nádobami na tříděný odpad. Aktuálně v souladu s novou
směrnicí budeme rozšiřovat počet těchto nádob, pronajaté nádoby vrátíme a nově budeme mít
od firmy EKO-KOM nové nádoby na tříděný odpad poskytnuté bezplatně. Budou rozmístěny
na obvyklých místech. U autobusové zastávky u Králíčku je navíc potřeba rozšířit stanoviště
vybudováním zpevněné plochy na pozemku od pana Konvičky, který přislíbil bezplatné
poskytnutí pozemku pro umístění nádob. Další novinkou je změna frekvence vývozu: 1x14
dní plasty a 1x za měsíc sklo a papír.
12) Diskuse
Láislav Brodský – bylo by možné u hřbitova umístit dopravní značky na zákaz stání?
Starosta vysvětlil složitost tohoto kroku, obec jedná s PČR, zájmem obce je toto v dohledné
době vyřešit.
Pan Brouček – pojede dopoledne při oslavách cyklobus?
Starosta odpověděl, že v době konání oslav přes naši obec cyklobus nepojede – vynechá
zastávku v Kacanovech a pojede přes Všeň.
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Jiří Procházka – je možné umístit do zatáčky nad Králíček zrcadlo? Je problém s bezpečností
při průjezdu zatáčkou.
Starosta – budeme se snažit zajistit zrcadlo.
Stejná situace je na výjezdu od bytovky - uvidíme jak dopadne naše žádost u KSSLK.
Jiří Brouček – bude obec pořizovat elektronické zvonění ve zvonici?
Starosta - ano, máme v letošním rozpočtu alokované prostředky, budeme to řešit ve druhé
polovině roku. Společně s tím chce obec realizovat ještě vodovodní přípojku na hřbitov, aby
se nemusela voda donášet.

13) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kacanovy za rok 2015
3) Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2015
4) Účetní závěrka k 31.12.2015
5) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 6. 2016
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Jozef Dobiaš

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

Jiří Procházka

Starosta:

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

Michal nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 17. 6. 2016
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 8. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrad.
3. Schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2015.
4. Bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov za rok 2015 a Zprávu o kontrole
hospodaření VHS Turnov za rok 2015.
5. Bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2015 a Zprávu o
kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2015.
6. Schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz
letních turistických autobusů ve výši 1 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
související smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Souhlasí s odkoupením následujících movitých věcí, vše v obci i k.ú. Kacanovy za
jednotou kupní cenu 85,- Kč za 1 m2:
- p.p.č 116/1 ostatní plocha o výměře 158 m2, zapsaná na LV č. 94 v podílovém
vlastnictví Pavla Chalmovianského 1/3, Marušky Horáčkové 1/3 a Josefa Pacholíka
1/3,
- p.p.č 1201/25 vodní plocha o výměře 12 m2, zapsaná na LV č. 148 v podílovém
vlastnictví paní Libuše Karáskové ½ a pana Vlastimila karáska ½,
- části p.p.č. 248/3 ostatní plocha umístěné pod stávající zpevněnou komunikací,
která bude oddělená geometrickým plánem. Parcela je zapsaná na LV č. 148
v podílovém vlastnictví paní Libuše Karáskové ½ a pana Vlastimila karáska ½.
ZO pověřuje starostu obce podpisem kupních smluv.
8. Požaduje v rámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu zřízení
nového územního celku okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou
působností Turnov, která se skládá z obcí ležících na území tří stávajících okresů.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2016 v příjmech a výdajích v částce
6 100,- Kč.
10. Schvaluje udělení čestného občanství těmto významným osobnostem: panu Františku
Jirošovi in memoriam, panu Vojtěchu Kopicovi in memoriam a panu Oldřichu
Loutchanovi.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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