Zápis
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 16. 9. 2016, od 19:00 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 19:06
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 17 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jitku Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č. 3
Dotace MK ČR na pořízení knihy o Kacanovech
Zrušení obecní knihovny
Změna č. 2 ÚP Kacanovy
Schválení inventarizační komise
Různé
Diskuse
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 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Jitku
Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového popatření č. 3 pro rok 2016, které
upravuje příjmy a výdaje v částce 191 000,- Kč. Příjmy jsou navýšené o poskytnutou dotaci
na knihu ve výši 120 tis. Kč, dotaci na volby ve výši 22 tis. Kč, příjmy z pronájmu, prodeje
knihy a dary na pořádání oslav. Výdaje celkově navyšujeme jako příjmy, navýšení výdajů
koresponduje s potřebami obce, týká se zejména výdajových položek souvisejících s oslavami
obce a zpřesnění některých položek v jejich určení.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2016.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016 v příjmech i výdajích v částce 191.000,Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
3) Dotace MK ČR na pořízení knihy o Kacanovech
Naše obec u příležitosti oslav 500. výročí založení obce vydala velmi povedenou knihu o
historii i současnosti Kacanov s názvem: Kacanovy – ve stínu lesa a na slunných stráních. Na
realizaci knihy se podílel kolektiv 11 autorů, jednoho korektora, firmy, která zajistila grafiku
a předtiskové úpravy a nakonec vše vytiskla tiskárna Zaplatílek. Práce na knize trvaly jeden
rok. Celé dílo vedl Pavel Jakubec, kterému právem patří velké poděkování za dobře
odvedenou práci. Každý z autorů přispěl do knihy svojí odborností. Kniha je doplněná
množstvím obrázků - starých i novějších fotografií a co se nevešlo, je na vloženém DVD
včetně filmové tvorby o Kacanovech. Obec pořídila 750 výtisků knihy. Náklady na knihu
dosáhly částky 307 tis. Kč. Z toho 216 tis stály tisky v tiskárně a 90 tis. Kč byly honoráře za
texty, fotografie, předtiskové úpravy a korekce.
Na jaře jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR, do programu podpory
regionálních kulturních tradic. Žádost byla úspěšná a naše obec obdržela dotaci ve výši 120
Tis. Kč, což je velký úspěch a velký přínos pro rozpočet obce.
Aktuálně jsme prodali nebo darovali (při oslavách významným hostům a autorům) ke konci
srpna 307 kusů knih. O knihu je stále velký zájem. Kniha se prodává na obecním úřadě,
v Hotelu Králíček a v Městském informačním centru v Turnově na náměstí.
Na obec přišlo mnoho děkovných ohlasů a vzkazů, které velmi chválí vzniklé dílo, což nás
těší, protože bylo vynaloženo velké úsilí všech zúčastněných za nezištné pomoci obyvatel a
přátel Kacanov a vlastníků nemovitostí.
Starosta dal hlasovat o informaci o poskytnutí dotace na knihu.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 120 tis. Kč na pořízení knihy o Kacanovech od
Ministerstva kultury ČR.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Zrušení obecní knihovny
V loňském roce ZO jednalo o další budoucnosti obecní knihovny v Kacanovech se závěrem starosta obce byl pověřen prověřením možností a povinností při zrušení knihovny. V obecní
knihovně je cca 1 000 svazků knih v majetku obce a další publikace zapůjčené od Okresní
knihovny v Semilech. Dlouholetou knihovnicí, která se stará o chod a pořádek v knihovně, je
paní Jana Drahoňovská. Aktuálně již dlouhodobě není knihovna navštěvována a občané
Kacanov nemají zájem o půjčování knih. Ani v době od projednání záměru zrušení knihovny
se návštěvnost knihovna a zájem o knihy v obci nezměnil.
Zapůjčené knihy se vrátí vlastníkům. Knihy s tématikou Kacanov a se vztahem k obci se
ponechají v archivu obce, ostatní nabídneme občanům k odkoupení za symbolickou cenu.
Knihy, které se neprodají, budou zapůjčeny Okresní knihovně v Semilech.
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Dnes je doba, kdy lidé nemají zájem o psané knihy, jak tomu bylo v minulosti. Jsou
k dispozici elektronické knihy a další nosiče informací. Pokud by v budoucnu přišla doba
návratu ke knihám a k zájmu veřejnosti, bude opět knihovna v obci zřízena.
Starosta poděkoval paní Drahoňovské za dlouholetou péči a příkladnou starost o knihovnu.
Starosta dal hlasovat o všech náležitostech souvisejících se zrušením obecní knihovny.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zrušení obecní knihovny a její registrace a zároveň schvaluje likvidaci zbylého
knihovního fondu a to formou vrácení zapůjčených publikací vlastníkům a darováním či
prodejem publikací v majetku obce případným zájemcům, při čemž publikace obsahově
související s historií obce budou zachovány v obecním archivu.
hlasování: 7 – 0 – 0
5) Změna č. 2 ÚP Kacanovy
Obec Kacanovy má od roku 2008 schválený územní plán obce, ke kterému byla před rokem
schválená 1. Změna. Aktuálně jsme na OÚ obdrželi dvě žádosti o další změnu ÚP. Naším
úkolem je rozhodnout o zařazení těchto žádostí do dalšího zpracování při pořizování nové
změny ÚP.
Pořizovatelem ÚP je vždy obec. V tomto kroku nám pomáhá náš nadřízený orgán, kterým je
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování (dále jen
pořizovatel).
Pořizovatel posoudil návrhy v souladu s § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), jejich úplnost s právními předpisy a
předkládá následující návrhy na pořízení změny ÚP Kacanovy k rozhodnutí Zastupitelstvu
obce Kacanovy.
Návrh č. 1
Navrhovatel:
Pozemky:
Stávající využití:
Navrhované využití:

Jan Randák
pozemek parcelní číslo (p.p.č.) 328/2 v katastrálním území (k.ú.)
Kacanovy
„Zemědělský půdní fond“
„Zástavba nízkopodlažní obytná“

Stanovisko pořizovatele: ― Na základě ÚP Kacanovy jsou pro p.p.č. 328/2 vymezeny
nezastavitelné plochy „Zemědělský půdní fond“. Navrhovatel požaduje současné funkční
využití změnit na využití umožňující stavební pozemek z důvodu legalizace stavby rodinného
domu. Ten byl sice povolen na sousedním p.p.č. 327/2, ale jeho výstavba proběhla i na p.p.č.
328/2. Pořizovatel doporučuje návrhu na změnu ÚP Kacanovy vyhovět částečně. Souhlasí s
prověřením velikosti plochy pro bydlení, umožňující řešit vzniklou situaci v daném území.
Návrh č. 2
Navrhovatel:
Pozemky:
Stávající využití:
Navrhované využití:

Jaroslava Karásková
p.p.č. 256/2 v k.ú. Kacanovy
„Zahrady v obytné zóně“, „Zástavba nízkopodlažní obytná
s limitovanou plochou zástavby“
„Zástavba nízkopodlažní obytná“
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Stanovisko pořizovatele: ― Na základě ÚP Kacanovy jsou pro p.p.č. 256/2 jsou vymezeny
dvě funkční využití, plochy „Zahrady v obytné zóně“ a „Zástavba nízkopodlažní obytná
s limitovanou plochou zástavby“. Navrhovatel požaduje zastavitelné území umožňující
výstavbu rodinného domu. V současné době tento požadavek část pozemku splňuje.
P.p.č. 256/2 je využívána jako zahrada k rodinnému domu, a tomu odpovídá i vymezené
funkční využití. Z důvodu plánované výstavby pořizovatel doporučuje i část pozemku
s vymezeným funkčním využitím zahrady, řešit jako proluku mezi současnou zástavbou a
změnit plochy zahrad za plochy pro bydlení. Výstavbou rodinného domu na pozemku dojde
k efektivnímu využití zastavěného území.
Závěr:
Pořizovatel doporučuje návrhům na změnu ÚP Kacanovy vyhovět a prověřit požadavky
z nich vyplývající ve změně Územního plánu Kacanovy.
Vzhledem k tomu, že od schválení aktuální změny Úp uplynul teprve jeden rok,
doporučujeme ZO nyní vyčkat, vyzvat občany k možnosti předložení dalších požadavků na
případné změny, které budou projednány na některém dalším ZO a následně zahájit práce na
vyhodnocení ÚP a přípravě pro další jeho změnu.
Starosta dal hlasovat o usnesení o návrzích na změnu ÚP a o dalším postupu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zařazení předložených návrhů Jana Randáka a Jaroslavy Karáskové do příští
změny ÚP Kacanovy a v této souvislosti vyzývá vlastníky nemovitostí v Kacanovech
k předkládání dalších požadavků a to do 30. 3. 2017.
ZO neschvaluje prozatím zahájení prací na pořízení změny ÚP Kacanovy z důvodu uplynutí
krátké doby od vydání změny č.1 ÚP Kacanovy.
hlasování: 7 – 0 – 0
6) Schválení inventarizační komise
Starosta informoval přítomné o nutnosti provést pravidelnou inventuru a inventarizaci
majetku obce a v této souvislosti navrhuje jmenování inventarizační komisi ve složení: Ing.
Jitka Broučková (předsedkyně), členové: Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a Jozef
Dobiaš. Komise bude předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o
závěrech z inventarizace. Starosta vydal příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2016.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.
Starosta dal hlasovat o schválení inventarizační komise dle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Ing. Jitka
Broučková (předsedkyně) a členové paní Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a Jozef
Dobiaš. ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace dne 15. 12.
2016.
hlasování: 7 – 0 – 0
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7) Různé
Kontejner na objemný odpad, odvoz nebezpečného odpadu
- ve dnech 14. – 16. 10.2016 proběhne pravidelný sběr objemného a nebezpečného
odpadu v obci. Občané mohou již v předstihu od 8.10. odkládat objemný odpad do
kontejneru u hřbitova, kontejner bude pak vyvezen a následně přistaven k hasičské
zbrojnici pro opakované naplnění.
- Sběr nebezpečného odpadu proběhne v neděli 16. 10. ve 14:15 – 14:25 hodin před
hasičskou zbrojnicí. Seznam položek nebezpečného odpadu bude pro informovanost
obyvatel v předstihu zveřejněn.
Výměna VO
- Předminulý týden byla provedena výměna části starého veřejného osvětlení za nové
letkové, byly vyměněny původní lampy a byl rozšířen jejich počet. Práce byly
provedeny v ulici nad koupalištěm. Výsledek je velmi dobrý. Energetická náročnost je
nižší než u původních lamp. Obec bude s výměno dalších lamp pokračovat i
v budoucnu.
Volby do zastupitelstva LK
- Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 budou volby do zastupitelstva LK. Senátní volby u nás
probíhat tentokrát nebudou. Volební místnost bude v Kacanovech jedna a to jako vždy
na obecním úřadě, kam budou moci přijít všichni volit.
Rekonstrukce nátoku na koupaliště
- Ještě před oslavami obce na začátku července byl vyměněn původní nátok na
koupaliště, který nebyl ve vyhovujícím stavu. Akce se zdařila, do koupaliště nyní
natéká kvalitní voda, která vyhoví potřebným hygienickým normám.
Noční klid v obci
Doba nočního klidu bude nově stanovena zákonnou úpravou. Noční klid bude od 22:00 do
6:00 hodin. V této době by nemělo docházet k aktivitám, které by rušily občany ve spánku.
Jedná se o novou zákonnou úpravu platnou od 1. 10. 2016. Doposud bylo možné z rozhodnutí
vedení obce udělit výjimku o zkrácení nočního klidu, nově toto již nebude možné, ale je nutné
vydat obecní vyhlášku na konkrétní požadavek. V obecní vyhlášce musí být přesně a
konkrétně vymezen rozsah a podmínky požadavku na možné rušení nočního klidu. Porušení
nočního klidu bude řešeno na základě stížnosti Policií ČR a je pod pokutou. Výjimky na
rušení nočního klidu není možné vydávat na soukromé akce.
Mostek nad Králíčkem
Zástupci KSSLK byli na prohlídce tohoto prvku na komunikaci. Aktuálně jsme dostali
informaci o tom, že krajská správa připravuje realizaci rekonstrukce propustku. To je
pozitivní zpráva, věříme, že bude naplněna. Zatím neznáme termín realizace.
Požár lesa v Kacanovech
11.9. hořel v Kacanovech les v oblasti u Druhých Vrat. V poledne byl nahlášen poplach –
oznámení bylo z Vyskře z kapličky, kde někdo viděl požár. Požár byl ve velmi nepřístupném
terénu. U požáru se jako první sešli hasiči z naší obce a profesionální sbor z Turnova. Naši
hasiči lokalizovali požár a snažili se ho utlumit ženijní technikou. Voda k hašení byla tažená
z rybníka. Profesionální hasiči měli technický problém s velkým převýšení a vzdáleností od
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požáru. Popraskaly jim hadice. Nakonec naši hasiči za pomocí dobrovolných sborů z Hrubé
Skály sestavili funkční systém, který hašení umožnil. Dalším pomocníkem byl vrtulník, který
navážel vodu vakem, nabíral ji v Příšovicích a na Branžeži. Požár se šířil po kořenech stromů
velkou rychlostí a za značného úsilí všech zúčastněných se jej podařilo uhasit. Vedle
profesionálních hasičů pomáhaly sbory z Kacanov, Hrubé Skály, Příšovic, Všeně, Vyskře,
Zásah likvidovalo 12 hasičských aut, hasilo se asi do 18 hodin.
Vytipované problémy, které bude nutné řešit:
- nefungoval informační systém (vysílačky), nefungovaly mobily, nedalo se
komunikovat,
- náš spolek má málo obleků pro zásah.
Starosta poděkoval všem, kteří se na uhašení požáru účastnili, zejména za rychlost nástupu na
zásah.
Oslavy výročí založení obce
- promítání filmu a fotek
- starosta zrekapituloval přípravu a průběh oslav a seznámil přítomné s finanční
stránkou oslav. Příjem na oslavy byl v částce 64 tis Kč, kterou tvořila podpora věcná i
finanční. Náklady na oslavy jsou vyčísleny ve výši 273 tis. Kč
8) Diskuse
Paní Randáková
- Sdružení radosti bude pořádat různé akce a bude mít problém dostát nové právní
normě, které určuje noční klid, jak se tomu dá dostát?
Starosta odpověděl, že jediným řešením je včas požádat o sestavení příslušné vyhlášky. Obec
zjišťuje, jak je možné celý proces pro žadatele zjednodušit.
Ing. Egert
- připomenul blížící se výročí - 75 let od tragických událostí, které se udály 21. 8. 1942
v Kacanovech
- bylo by dobré událost připomenout, zřídit pamětní desku, pozvat potomky účastníků
události a uspořádat další vhodné aktivity.
Starosta poděkoval panu Egertovi za připomínku a seznámil přítomné, že se obec chystá při
této příležitosti opravit pomník u hřbitova a v příští roce důstojně připomenout památku
těchto událostí.
Jiří Richter
- Pozval všechny přítomné na posvícenskou zábavu, která se bude konat 8. 10. 2016.
Bude hrát skupina Veselí pozůstalí

9) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:20 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 9. 2016
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Ing. Jitka Broučková

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 16. 9. 2016

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Jitku
Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016 v příjmech i výdajích v částce
191 000,- Kč.
3. Bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 120 tis. Kč na pořízení knihy o
Kacanovech od Ministerstva kultury ČR.
4. Schvaluje zrušení obecní knihovny a její registrace a zároveň schvaluje likvidaci
zbylého knihovního fondu a to formou vrácení zapůjčených publikací vlastníkům a
darováním či prodejem publikací v majetku obce případným zájemcům, při čemž
publikace obsahově související s historií obce budou zachovány v obecním archivu.
5. Schvaluje zařazení předložených návrhů Jana Randáka a Jaroslavy Karáskové do
příští změny ÚP Kacanovy a v této souvislosti vyzývá vlastníky nemovitostí v
Kacanovech k předkládání dalších požadavků a to do 30. 3. 2017.
ZO neschvaluje prozatím zahájení prací na pořízení změny ÚP Kacanovy z důvodu
uplynutí krátké doby od vydání změny č.1 ÚP Kacanovy.
6. Schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Ing. Jitka
Broučková (předsedkyně) a členové paní Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a
Jozef Dobiaš. ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace
dne 15. 12. 2016.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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Zápis
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 16. 9. 2016, od 19:00 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 19:06
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 17 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jitku Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č. 3
Dotace MK ČR na pořízení knihy o Kacanovech
Zrušení obecní knihovny
Změna č. 2 ÚP Kacanovy
Schválení inventarizační komise
Různé
Diskuse
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 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Jitku
Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového popatření č. 3 pro rok 2016, které
upravuje příjmy a výdaje v částce 191 000,- Kč. Příjmy jsou navýšené o poskytnutou dotaci
na knihu ve výši 120 tis. Kč, dotaci na volby ve výši 22 tis. Kč, příjmy z pronájmu, prodeje
knihy a dary na pořádání oslav. Výdaje celkově navyšujeme jako příjmy, navýšení výdajů
koresponduje s potřebami obce, týká se zejména výdajových položek souvisejících s oslavami
obce a zpřesnění některých položek v jejich určení.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2016.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016 v příjmech i výdajích v částce 191.000,Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
3) Dotace MK ČR na pořízení knihy o Kacanovech
Naše obec u příležitosti oslav 500. výročí založení obce vydala velmi povedenou knihu o
historii i současnosti Kacanov s názvem: Kacanovy – ve stínu lesa a na slunných stráních. Na
realizaci knihy se podílel kolektiv 11 autorů, jednoho korektora, firmy, která zajistila grafiku
a předtiskové úpravy a nakonec vše vytiskla tiskárna Zaplatílek. Práce na knize trvaly jeden
rok. Celé dílo vedl Pavel Jakubec, kterému právem patří velké poděkování za dobře
odvedenou práci. Každý z autorů přispěl do knihy svojí odborností. Kniha je doplněná
množstvím obrázků - starých i novějších fotografií a co se nevešlo, je na vloženém DVD
včetně filmové tvorby o Kacanovech. Obec pořídila 750 výtisků knihy. Náklady na knihu
dosáhly částky 307 tis. Kč. Z toho 216 tis stály tisky v tiskárně a 90 tis. Kč byly honoráře za
texty, fotografie, předtiskové úpravy a korekce.
Na jaře jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR, do programu podpory
regionálních kulturních tradic. Žádost byla úspěšná a naše obec obdržela dotaci ve výši 120
Tis. Kč, což je velký úspěch a velký přínos pro rozpočet obce.
Aktuálně jsme prodali nebo darovali (při oslavách významným hostům a autorům) ke konci
srpna 307 kusů knih. O knihu je stále velký zájem. Kniha se prodává na obecním úřadě,
v Hotelu Králíček a v Městském informačním centru v Turnově na náměstí.
Na obec přišlo mnoho děkovných ohlasů a vzkazů, které velmi chválí vzniklé dílo, což nás
těší, protože bylo vynaloženo velké úsilí všech zúčastněných za nezištné pomoci obyvatel a
přátel Kacanov a vlastníků nemovitostí.
Starosta dal hlasovat o informaci o poskytnutí dotace na knihu.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 120 tis. Kč na pořízení knihy o Kacanovech od
Ministerstva kultury ČR.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Zrušení obecní knihovny
V loňském roce ZO jednalo o další budoucnosti obecní knihovny v Kacanovech se závěrem starosta obce byl pověřen prověřením možností a povinností při zrušení knihovny. V obecní
knihovně je cca 1 000 svazků knih v majetku obce a další publikace zapůjčené od Okresní
knihovny v Semilech. Dlouholetou knihovnicí, která se stará o chod a pořádek v knihovně, je
paní Jana Drahoňovská. Aktuálně již dlouhodobě není knihovna navštěvována a občané
Kacanov nemají zájem o půjčování knih. Ani v době od projednání záměru zrušení knihovny
se návštěvnost knihovna a zájem o knihy v obci nezměnil.
Zapůjčené knihy se vrátí vlastníkům. Knihy s tématikou Kacanov a se vztahem k obci se
ponechají v archivu obce, ostatní nabídneme občanům k odkoupení za symbolickou cenu.
Knihy, které se neprodají, budou zapůjčeny Okresní knihovně v Semilech.
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Dnes je doba, kdy lidé nemají zájem o psané knihy, jak tomu bylo v minulosti. Jsou
k dispozici elektronické knihy a další nosiče informací. Pokud by v budoucnu přišla doba
návratu ke knihám a k zájmu veřejnosti, bude opět knihovna v obci zřízena.
Starosta poděkoval paní Drahoňovské za dlouholetou péči a příkladnou starost o knihovnu.
Starosta dal hlasovat o všech náležitostech souvisejících se zrušením obecní knihovny.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zrušení obecní knihovny a její registrace a zároveň schvaluje likvidaci zbylého
knihovního fondu a to formou vrácení zapůjčených publikací vlastníkům a darováním či
prodejem publikací v majetku obce případným zájemcům, při čemž publikace obsahově
související s historií obce budou zachovány v obecním archivu.
hlasování: 7 – 0 – 0
5) Změna č. 2 ÚP Kacanovy
Obec Kacanovy má od roku 2008 schválený územní plán obce, ke kterému byla před rokem
schválená 1. Změna. Aktuálně jsme na OÚ obdrželi dvě žádosti o další změnu ÚP. Naším
úkolem je rozhodnout o zařazení těchto žádostí do dalšího zpracování při pořizování nové
změny ÚP.
Pořizovatelem ÚP je vždy obec. V tomto kroku nám pomáhá náš nadřízený orgán, kterým je
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování (dále jen
pořizovatel).
Pořizovatel posoudil návrhy v souladu s § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), jejich úplnost s právními předpisy a
předkládá následující návrhy na pořízení změny ÚP Kacanovy k rozhodnutí Zastupitelstvu
obce Kacanovy.
Návrh č. 1
Navrhovatel:
Pozemky:
Stávající využití:
Navrhované využití:

Jan Randák
pozemek parcelní číslo (p.p.č.) 328/2 v katastrálním území (k.ú.)
Kacanovy
„Zemědělský půdní fond“
„Zástavba nízkopodlažní obytná“

Stanovisko pořizovatele: ― Na základě ÚP Kacanovy jsou pro p.p.č. 328/2 vymezeny
nezastavitelné plochy „Zemědělský půdní fond“. Navrhovatel požaduje současné funkční
využití změnit na využití umožňující stavební pozemek z důvodu legalizace stavby rodinného
domu. Ten byl sice povolen na sousedním p.p.č. 327/2, ale jeho výstavba proběhla i na p.p.č.
328/2. Pořizovatel doporučuje návrhu na změnu ÚP Kacanovy vyhovět částečně. Souhlasí s
prověřením velikosti plochy pro bydlení, umožňující řešit vzniklou situaci v daném území.
Návrh č. 2
Navrhovatel:
Pozemky:
Stávající využití:
Navrhované využití:

Jaroslava Karásková
p.p.č. 256/2 v k.ú. Kacanovy
„Zahrady v obytné zóně“, „Zástavba nízkopodlažní obytná
s limitovanou plochou zástavby“
„Zástavba nízkopodlažní obytná“
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Stanovisko pořizovatele: ― Na základě ÚP Kacanovy jsou pro p.p.č. 256/2 jsou vymezeny
dvě funkční využití, plochy „Zahrady v obytné zóně“ a „Zástavba nízkopodlažní obytná
s limitovanou plochou zástavby“. Navrhovatel požaduje zastavitelné území umožňující
výstavbu rodinného domu. V současné době tento požadavek část pozemku splňuje.
P.p.č. 256/2 je využívána jako zahrada k rodinnému domu, a tomu odpovídá i vymezené
funkční využití. Z důvodu plánované výstavby pořizovatel doporučuje i část pozemku
s vymezeným funkčním využitím zahrady, řešit jako proluku mezi současnou zástavbou a
změnit plochy zahrad za plochy pro bydlení. Výstavbou rodinného domu na pozemku dojde
k efektivnímu využití zastavěného území.
Závěr:
Pořizovatel doporučuje návrhům na změnu ÚP Kacanovy vyhovět a prověřit požadavky
z nich vyplývající ve změně Územního plánu Kacanovy.
Vzhledem k tomu, že od schválení aktuální změny Úp uplynul teprve jeden rok,
doporučujeme ZO nyní vyčkat, vyzvat občany k možnosti předložení dalších požadavků na
případné změny, které budou projednány na některém dalším ZO a následně zahájit práce na
vyhodnocení ÚP a přípravě pro další jeho změnu.
Starosta dal hlasovat o usnesení o návrzích na změnu ÚP a o dalším postupu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zařazení předložených návrhů Jana Randáka a Jaroslavy Karáskové do příští
změny ÚP Kacanovy a v této souvislosti vyzývá vlastníky nemovitostí v Kacanovech
k předkládání dalších požadavků a to do 30. 3. 2017.
ZO neschvaluje prozatím zahájení prací na pořízení změny ÚP Kacanovy z důvodu uplynutí
krátké doby od vydání změny č.1 ÚP Kacanovy.
hlasování: 7 – 0 – 0
6) Schválení inventarizační komise
Starosta informoval přítomné o nutnosti provést pravidelnou inventuru a inventarizaci
majetku obce a v této souvislosti navrhuje jmenování inventarizační komisi ve složení: Ing.
Jitka Broučková (předsedkyně), členové: Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a Jozef
Dobiaš. Komise bude předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o
závěrech z inventarizace. Starosta vydal příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2016.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.
Starosta dal hlasovat o schválení inventarizační komise dle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Ing. Jitka
Broučková (předsedkyně) a členové paní Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a Jozef
Dobiaš. ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace dne 15. 12.
2016.
hlasování: 7 – 0 – 0
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7) Různé
Kontejner na objemný odpad, odvoz nebezpečného odpadu
- ve dnech 14. – 16. 10.2016 proběhne pravidelný sběr objemného a nebezpečného
odpadu v obci. Občané mohou již v předstihu od 8.10. odkládat objemný odpad do
kontejneru u hřbitova, kontejner bude pak vyvezen a následně přistaven k hasičské
zbrojnici pro opakované naplnění.
- Sběr nebezpečného odpadu proběhne v neděli 16. 10. ve 14:15 – 14:25 hodin před
hasičskou zbrojnicí. Seznam položek nebezpečného odpadu bude pro informovanost
obyvatel v předstihu zveřejněn.
Výměna VO
- Předminulý týden byla provedena výměna části starého veřejného osvětlení za nové
letkové, byly vyměněny původní lampy a byl rozšířen jejich počet. Práce byly
provedeny v ulici nad koupalištěm. Výsledek je velmi dobrý. Energetická náročnost je
nižší než u původních lamp. Obec bude s výměno dalších lamp pokračovat i
v budoucnu.
Volby do zastupitelstva LK
- Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 budou volby do zastupitelstva LK. Senátní volby u nás
probíhat tentokrát nebudou. Volební místnost bude v Kacanovech jedna a to jako vždy
na obecním úřadě, kam budou moci přijít všichni volit.
Rekonstrukce nátoku na koupaliště
- Ještě před oslavami obce na začátku července byl vyměněn původní nátok na
koupaliště, který nebyl ve vyhovujícím stavu. Akce se zdařila, do koupaliště nyní
natéká kvalitní voda, která vyhoví potřebným hygienickým normám.
Noční klid v obci
Doba nočního klidu bude nově stanovena zákonnou úpravou. Noční klid bude od 22:00 do
6:00 hodin. V této době by nemělo docházet k aktivitám, které by rušily občany ve spánku.
Jedná se o novou zákonnou úpravu platnou od 1. 10. 2016. Doposud bylo možné z rozhodnutí
vedení obce udělit výjimku o zkrácení nočního klidu, nově toto již nebude možné, ale je nutné
vydat obecní vyhlášku na konkrétní požadavek. V obecní vyhlášce musí být přesně a
konkrétně vymezen rozsah a podmínky požadavku na možné rušení nočního klidu. Porušení
nočního klidu bude řešeno na základě stížnosti Policií ČR a je pod pokutou. Výjimky na
rušení nočního klidu není možné vydávat na soukromé akce.
Mostek nad Králíčkem
Zástupci KSSLK byli na prohlídce tohoto prvku na komunikaci. Aktuálně jsme dostali
informaci o tom, že krajská správa připravuje realizaci rekonstrukce propustku. To je
pozitivní zpráva, věříme, že bude naplněna. Zatím neznáme termín realizace.
Požár lesa v Kacanovech
11.9. hořel v Kacanovech les v oblasti u Druhých Vrat. V poledne byl nahlášen poplach –
oznámení bylo z Vyskře z kapličky, kde někdo viděl požár. Požár byl ve velmi nepřístupném
terénu. U požáru se jako první sešli hasiči z naší obce a profesionální sbor z Turnova. Naši
hasiči lokalizovali požár a snažili se ho utlumit ženijní technikou. Voda k hašení byla tažená
z rybníka. Profesionální hasiči měli technický problém s velkým převýšení a vzdáleností od
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požáru. Popraskaly jim hadice. Nakonec naši hasiči za pomocí dobrovolných sborů z Hrubé
Skály sestavili funkční systém, který hašení umožnil. Dalším pomocníkem byl vrtulník, který
navážel vodu vakem, nabíral ji v Příšovicích a na Branžeži. Požár se šířil po kořenech stromů
velkou rychlostí a za značného úsilí všech zúčastněných se jej podařilo uhasit. Vedle
profesionálních hasičů pomáhaly sbory z Kacanov, Hrubé Skály, Příšovic, Všeně, Vyskře,
Zásah likvidovalo 12 hasičských aut, hasilo se asi do 18 hodin.
Vytipované problémy, které bude nutné řešit:
- nefungoval informační systém (vysílačky), nefungovaly mobily, nedalo se
komunikovat,
- náš spolek má málo obleků pro zásah.
Starosta poděkoval všem, kteří se na uhašení požáru účastnili, zejména za rychlost nástupu na
zásah.
Oslavy výročí založení obce
- promítání filmu a fotek
- starosta zrekapituloval přípravu a průběh oslav a seznámil přítomné s finanční
stránkou oslav. Příjem na oslavy byl v částce 64 tis Kč, kterou tvořila podpora věcná i
finanční. Náklady na oslavy jsou vyčísleny ve výši 273 tis. Kč
8) Diskuse
Paní Randáková
- Sdružení radosti bude pořádat různé akce a bude mít problém dostát nové právní
normě, které určuje noční klid, jak se tomu dá dostát?
Starosta odpověděl, že jediným řešením je včas požádat o sestavení příslušné vyhlášky. Obec
zjišťuje, jak je možné celý proces pro žadatele zjednodušit.
Ing. Egert
- připomenul blížící se výročí - 75 let od tragických událostí, které se udály 21. 8. 1942
v Kacanovech
- bylo by dobré událost připomenout, zřídit pamětní desku, pozvat potomky účastníků
události a uspořádat další vhodné aktivity.
Starosta poděkoval panu Egertovi za připomínku a seznámil přítomné, že se obec chystá při
této příležitosti opravit pomník u hřbitova a v příští roce důstojně připomenout památku
těchto událostí.
Jiří Richter
- Pozval všechny přítomné na posvícenskou zábavu, která se bude konat 8. 10. 2016.
Bude hrát skupina Veselí pozůstalí

9) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:20 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 9. 2016
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Ing. Jitka Broučková

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 16. 9. 2016

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Jitku
Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016 v příjmech i výdajích v částce
191 000,- Kč.
3. Bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 120 tis. Kč na pořízení knihy o
Kacanovech od Ministerstva kultury ČR.
4. Schvaluje zrušení obecní knihovny a její registrace a zároveň schvaluje likvidaci
zbylého knihovního fondu a to formou vrácení zapůjčených publikací vlastníkům a
darováním či prodejem publikací v majetku obce případným zájemcům, při čemž
publikace obsahově související s historií obce budou zachovány v obecním archivu.
5. Schvaluje zařazení předložených návrhů Jana Randáka a Jaroslavy Karáskové do
příští změny ÚP Kacanovy a v této souvislosti vyzývá vlastníky nemovitostí v
Kacanovech k předkládání dalších požadavků a to do 30. 3. 2017.
ZO neschvaluje prozatím zahájení prací na pořízení změny ÚP Kacanovy z důvodu
uplynutí krátké doby od vydání změny č.1 ÚP Kacanovy.
6. Schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Ing. Jitka
Broučková (předsedkyně) a členové paní Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a
Jozef Dobiaš. ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace
dne 15. 12. 2016.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
8

Zápis
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 16. 9. 2016, od 19:00 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 19:06
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 17 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jitku Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č. 3
Dotace MK ČR na pořízení knihy o Kacanovech
Zrušení obecní knihovny
Změna č. 2 ÚP Kacanovy
Schválení inventarizační komise
Různé
Diskuse
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 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Jitku
Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového popatření č. 3 pro rok 2016, které
upravuje příjmy a výdaje v částce 191 000,- Kč. Příjmy jsou navýšené o poskytnutou dotaci
na knihu ve výši 120 tis. Kč, dotaci na volby ve výši 22 tis. Kč, příjmy z pronájmu, prodeje
knihy a dary na pořádání oslav. Výdaje celkově navyšujeme jako příjmy, navýšení výdajů
koresponduje s potřebami obce, týká se zejména výdajových položek souvisejících s oslavami
obce a zpřesnění některých položek v jejich určení.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2016.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016 v příjmech i výdajích v částce 191.000,Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
3) Dotace MK ČR na pořízení knihy o Kacanovech
Naše obec u příležitosti oslav 500. výročí založení obce vydala velmi povedenou knihu o
historii i současnosti Kacanov s názvem: Kacanovy – ve stínu lesa a na slunných stráních. Na
realizaci knihy se podílel kolektiv 11 autorů, jednoho korektora, firmy, která zajistila grafiku
a předtiskové úpravy a nakonec vše vytiskla tiskárna Zaplatílek. Práce na knize trvaly jeden
rok. Celé dílo vedl Pavel Jakubec, kterému právem patří velké poděkování za dobře
odvedenou práci. Každý z autorů přispěl do knihy svojí odborností. Kniha je doplněná
množstvím obrázků - starých i novějších fotografií a co se nevešlo, je na vloženém DVD
včetně filmové tvorby o Kacanovech. Obec pořídila 750 výtisků knihy. Náklady na knihu
dosáhly částky 307 tis. Kč. Z toho 216 tis stály tisky v tiskárně a 90 tis. Kč byly honoráře za
texty, fotografie, předtiskové úpravy a korekce.
Na jaře jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR, do programu podpory
regionálních kulturních tradic. Žádost byla úspěšná a naše obec obdržela dotaci ve výši 120
Tis. Kč, což je velký úspěch a velký přínos pro rozpočet obce.
Aktuálně jsme prodali nebo darovali (při oslavách významným hostům a autorům) ke konci
srpna 307 kusů knih. O knihu je stále velký zájem. Kniha se prodává na obecním úřadě,
v Hotelu Králíček a v Městském informačním centru v Turnově na náměstí.
Na obec přišlo mnoho děkovných ohlasů a vzkazů, které velmi chválí vzniklé dílo, což nás
těší, protože bylo vynaloženo velké úsilí všech zúčastněných za nezištné pomoci obyvatel a
přátel Kacanov a vlastníků nemovitostí.
Starosta dal hlasovat o informaci o poskytnutí dotace na knihu.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 120 tis. Kč na pořízení knihy o Kacanovech od
Ministerstva kultury ČR.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Zrušení obecní knihovny
V loňském roce ZO jednalo o další budoucnosti obecní knihovny v Kacanovech se závěrem starosta obce byl pověřen prověřením možností a povinností při zrušení knihovny. V obecní
knihovně je cca 1 000 svazků knih v majetku obce a další publikace zapůjčené od Okresní
knihovny v Semilech. Dlouholetou knihovnicí, která se stará o chod a pořádek v knihovně, je
paní Jana Drahoňovská. Aktuálně již dlouhodobě není knihovna navštěvována a občané
Kacanov nemají zájem o půjčování knih. Ani v době od projednání záměru zrušení knihovny
se návštěvnost knihovna a zájem o knihy v obci nezměnil.
Zapůjčené knihy se vrátí vlastníkům. Knihy s tématikou Kacanov a se vztahem k obci se
ponechají v archivu obce, ostatní nabídneme občanům k odkoupení za symbolickou cenu.
Knihy, které se neprodají, budou zapůjčeny Okresní knihovně v Semilech.
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Dnes je doba, kdy lidé nemají zájem o psané knihy, jak tomu bylo v minulosti. Jsou
k dispozici elektronické knihy a další nosiče informací. Pokud by v budoucnu přišla doba
návratu ke knihám a k zájmu veřejnosti, bude opět knihovna v obci zřízena.
Starosta poděkoval paní Drahoňovské za dlouholetou péči a příkladnou starost o knihovnu.
Starosta dal hlasovat o všech náležitostech souvisejících se zrušením obecní knihovny.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zrušení obecní knihovny a její registrace a zároveň schvaluje likvidaci zbylého
knihovního fondu a to formou vrácení zapůjčených publikací vlastníkům a darováním či
prodejem publikací v majetku obce případným zájemcům, při čemž publikace obsahově
související s historií obce budou zachovány v obecním archivu.
hlasování: 7 – 0 – 0
5) Změna č. 2 ÚP Kacanovy
Obec Kacanovy má od roku 2008 schválený územní plán obce, ke kterému byla před rokem
schválená 1. Změna. Aktuálně jsme na OÚ obdrželi dvě žádosti o další změnu ÚP. Naším
úkolem je rozhodnout o zařazení těchto žádostí do dalšího zpracování při pořizování nové
změny ÚP.
Pořizovatelem ÚP je vždy obec. V tomto kroku nám pomáhá náš nadřízený orgán, kterým je
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování (dále jen
pořizovatel).
Pořizovatel posoudil návrhy v souladu s § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), jejich úplnost s právními předpisy a
předkládá následující návrhy na pořízení změny ÚP Kacanovy k rozhodnutí Zastupitelstvu
obce Kacanovy.
Návrh č. 1
Navrhovatel:
Pozemky:
Stávající využití:
Navrhované využití:

Jan Randák
pozemek parcelní číslo (p.p.č.) 328/2 v katastrálním území (k.ú.)
Kacanovy
„Zemědělský půdní fond“
„Zástavba nízkopodlažní obytná“

Stanovisko pořizovatele: ― Na základě ÚP Kacanovy jsou pro p.p.č. 328/2 vymezeny
nezastavitelné plochy „Zemědělský půdní fond“. Navrhovatel požaduje současné funkční
využití změnit na využití umožňující stavební pozemek z důvodu legalizace stavby rodinného
domu. Ten byl sice povolen na sousedním p.p.č. 327/2, ale jeho výstavba proběhla i na p.p.č.
328/2. Pořizovatel doporučuje návrhu na změnu ÚP Kacanovy vyhovět částečně. Souhlasí s
prověřením velikosti plochy pro bydlení, umožňující řešit vzniklou situaci v daném území.
Návrh č. 2
Navrhovatel:
Pozemky:
Stávající využití:
Navrhované využití:

Jaroslava Karásková
p.p.č. 256/2 v k.ú. Kacanovy
„Zahrady v obytné zóně“, „Zástavba nízkopodlažní obytná
s limitovanou plochou zástavby“
„Zástavba nízkopodlažní obytná“
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Stanovisko pořizovatele: ― Na základě ÚP Kacanovy jsou pro p.p.č. 256/2 jsou vymezeny
dvě funkční využití, plochy „Zahrady v obytné zóně“ a „Zástavba nízkopodlažní obytná
s limitovanou plochou zástavby“. Navrhovatel požaduje zastavitelné území umožňující
výstavbu rodinného domu. V současné době tento požadavek část pozemku splňuje.
P.p.č. 256/2 je využívána jako zahrada k rodinnému domu, a tomu odpovídá i vymezené
funkční využití. Z důvodu plánované výstavby pořizovatel doporučuje i část pozemku
s vymezeným funkčním využitím zahrady, řešit jako proluku mezi současnou zástavbou a
změnit plochy zahrad za plochy pro bydlení. Výstavbou rodinného domu na pozemku dojde
k efektivnímu využití zastavěného území.
Závěr:
Pořizovatel doporučuje návrhům na změnu ÚP Kacanovy vyhovět a prověřit požadavky
z nich vyplývající ve změně Územního plánu Kacanovy.
Vzhledem k tomu, že od schválení aktuální změny Úp uplynul teprve jeden rok,
doporučujeme ZO nyní vyčkat, vyzvat občany k možnosti předložení dalších požadavků na
případné změny, které budou projednány na některém dalším ZO a následně zahájit práce na
vyhodnocení ÚP a přípravě pro další jeho změnu.
Starosta dal hlasovat o usnesení o návrzích na změnu ÚP a o dalším postupu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zařazení předložených návrhů Jana Randáka a Jaroslavy Karáskové do příští
změny ÚP Kacanovy a v této souvislosti vyzývá vlastníky nemovitostí v Kacanovech
k předkládání dalších požadavků a to do 30. 3. 2017.
ZO neschvaluje prozatím zahájení prací na pořízení změny ÚP Kacanovy z důvodu uplynutí
krátké doby od vydání změny č.1 ÚP Kacanovy.
hlasování: 7 – 0 – 0
6) Schválení inventarizační komise
Starosta informoval přítomné o nutnosti provést pravidelnou inventuru a inventarizaci
majetku obce a v této souvislosti navrhuje jmenování inventarizační komisi ve složení: Ing.
Jitka Broučková (předsedkyně), členové: Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a Jozef
Dobiaš. Komise bude předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o
závěrech z inventarizace. Starosta vydal příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2016.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.
Starosta dal hlasovat o schválení inventarizační komise dle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Ing. Jitka
Broučková (předsedkyně) a členové paní Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a Jozef
Dobiaš. ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace dne 15. 12.
2016.
hlasování: 7 – 0 – 0
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7) Různé
Kontejner na objemný odpad, odvoz nebezpečného odpadu
- ve dnech 14. – 16. 10.2016 proběhne pravidelný sběr objemného a nebezpečného
odpadu v obci. Občané mohou již v předstihu od 8.10. odkládat objemný odpad do
kontejneru u hřbitova, kontejner bude pak vyvezen a následně přistaven k hasičské
zbrojnici pro opakované naplnění.
- Sběr nebezpečného odpadu proběhne v neděli 16. 10. ve 14:15 – 14:25 hodin před
hasičskou zbrojnicí. Seznam položek nebezpečného odpadu bude pro informovanost
obyvatel v předstihu zveřejněn.
Výměna VO
- Předminulý týden byla provedena výměna části starého veřejného osvětlení za nové
letkové, byly vyměněny původní lampy a byl rozšířen jejich počet. Práce byly
provedeny v ulici nad koupalištěm. Výsledek je velmi dobrý. Energetická náročnost je
nižší než u původních lamp. Obec bude s výměno dalších lamp pokračovat i
v budoucnu.
Volby do zastupitelstva LK
- Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 budou volby do zastupitelstva LK. Senátní volby u nás
probíhat tentokrát nebudou. Volební místnost bude v Kacanovech jedna a to jako vždy
na obecním úřadě, kam budou moci přijít všichni volit.
Rekonstrukce nátoku na koupaliště
- Ještě před oslavami obce na začátku července byl vyměněn původní nátok na
koupaliště, který nebyl ve vyhovujícím stavu. Akce se zdařila, do koupaliště nyní
natéká kvalitní voda, která vyhoví potřebným hygienickým normám.
Noční klid v obci
Doba nočního klidu bude nově stanovena zákonnou úpravou. Noční klid bude od 22:00 do
6:00 hodin. V této době by nemělo docházet k aktivitám, které by rušily občany ve spánku.
Jedná se o novou zákonnou úpravu platnou od 1. 10. 2016. Doposud bylo možné z rozhodnutí
vedení obce udělit výjimku o zkrácení nočního klidu, nově toto již nebude možné, ale je nutné
vydat obecní vyhlášku na konkrétní požadavek. V obecní vyhlášce musí být přesně a
konkrétně vymezen rozsah a podmínky požadavku na možné rušení nočního klidu. Porušení
nočního klidu bude řešeno na základě stížnosti Policií ČR a je pod pokutou. Výjimky na
rušení nočního klidu není možné vydávat na soukromé akce.
Mostek nad Králíčkem
Zástupci KSSLK byli na prohlídce tohoto prvku na komunikaci. Aktuálně jsme dostali
informaci o tom, že krajská správa připravuje realizaci rekonstrukce propustku. To je
pozitivní zpráva, věříme, že bude naplněna. Zatím neznáme termín realizace.
Požár lesa v Kacanovech
11.9. hořel v Kacanovech les v oblasti u Druhých Vrat. V poledne byl nahlášen poplach –
oznámení bylo z Vyskře z kapličky, kde někdo viděl požár. Požár byl ve velmi nepřístupném
terénu. U požáru se jako první sešli hasiči z naší obce a profesionální sbor z Turnova. Naši
hasiči lokalizovali požár a snažili se ho utlumit ženijní technikou. Voda k hašení byla tažená
z rybníka. Profesionální hasiči měli technický problém s velkým převýšení a vzdáleností od
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požáru. Popraskaly jim hadice. Nakonec naši hasiči za pomocí dobrovolných sborů z Hrubé
Skály sestavili funkční systém, který hašení umožnil. Dalším pomocníkem byl vrtulník, který
navážel vodu vakem, nabíral ji v Příšovicích a na Branžeži. Požár se šířil po kořenech stromů
velkou rychlostí a za značného úsilí všech zúčastněných se jej podařilo uhasit. Vedle
profesionálních hasičů pomáhaly sbory z Kacanov, Hrubé Skály, Příšovic, Všeně, Vyskře,
Zásah likvidovalo 12 hasičských aut, hasilo se asi do 18 hodin.
Vytipované problémy, které bude nutné řešit:
- nefungoval informační systém (vysílačky), nefungovaly mobily, nedalo se
komunikovat,
- náš spolek má málo obleků pro zásah.
Starosta poděkoval všem, kteří se na uhašení požáru účastnili, zejména za rychlost nástupu na
zásah.
Oslavy výročí založení obce
- promítání filmu a fotek
- starosta zrekapituloval přípravu a průběh oslav a seznámil přítomné s finanční
stránkou oslav. Příjem na oslavy byl v částce 64 tis Kč, kterou tvořila podpora věcná i
finanční. Náklady na oslavy jsou vyčísleny ve výši 273 tis. Kč
8) Diskuse
Paní Randáková
- Sdružení radosti bude pořádat různé akce a bude mít problém dostát nové právní
normě, které určuje noční klid, jak se tomu dá dostát?
Starosta odpověděl, že jediným řešením je včas požádat o sestavení příslušné vyhlášky. Obec
zjišťuje, jak je možné celý proces pro žadatele zjednodušit.
Ing. Egert
- připomenul blížící se výročí - 75 let od tragických událostí, které se udály 21. 8. 1942
v Kacanovech
- bylo by dobré událost připomenout, zřídit pamětní desku, pozvat potomky účastníků
události a uspořádat další vhodné aktivity.
Starosta poděkoval panu Egertovi za připomínku a seznámil přítomné, že se obec chystá při
této příležitosti opravit pomník u hřbitova a v příští roce důstojně připomenout památku
těchto událostí.
Jiří Richter
- Pozval všechny přítomné na posvícenskou zábavu, která se bude konat 8. 10. 2016.
Bude hrát skupina Veselí pozůstalí

9) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:20 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 9. 2016
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Ing. Jitka Broučková

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 16. 9. 2016

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Jitku
Broučkovou a Bc. Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016 v příjmech i výdajích v částce
191 000,- Kč.
3. Bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 120 tis. Kč na pořízení knihy o
Kacanovech od Ministerstva kultury ČR.
4. Schvaluje zrušení obecní knihovny a její registrace a zároveň schvaluje likvidaci
zbylého knihovního fondu a to formou vrácení zapůjčených publikací vlastníkům a
darováním či prodejem publikací v majetku obce případným zájemcům, při čemž
publikace obsahově související s historií obce budou zachovány v obecním archivu.
5. Schvaluje zařazení předložených návrhů Jana Randáka a Jaroslavy Karáskové do
příští změny ÚP Kacanovy a v této souvislosti vyzývá vlastníky nemovitostí v
Kacanovech k předkládání dalších požadavků a to do 30. 3. 2017.
ZO neschvaluje prozatím zahájení prací na pořízení změny ÚP Kacanovy z důvodu
uplynutí krátké doby od vydání změny č.1 ÚP Kacanovy.
6. Schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Ing. Jitka
Broučková (předsedkyně) a členové paní Marie Loutchanová, Bc. Zuzana Bártová a
Jozef Dobiaš. ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace
dne 15. 12. 2016.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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