Zápis
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 16. 12. 2016, od 18:00 hodin v Kulturním domě

1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:10 hodin
starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
omluvila se Ing. Jitka Broučková. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 16
občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Jozefa Dobiaše, 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 zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016
3. Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019
4. Schválení rozpočtu na rok 2017
5. Návrh rozpočtu pro rok 2017 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
za rok 2016, Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce
2016
6. Schválení finančních darů pro seniory
7. Odkup pozemkových parcel
8. Prodej části pozemkové parcely
9. Rekonstrukce Kulturního domu
10. Pasport komunikací
11. Schválení finančního daru na činnost pro MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří,
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
12. Různé
13. Diskuse
14. 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 10. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše, zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 6 – 0 – 0
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2) Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016
Starosta seznámil přítomné s návrhem čtvrtého rozpočtového opatření pro rok 2016.
Rozpočtové opatření řeší navýšené příjmy a výdaje v částce 235 000,- Kč. U příjmů se jedná o
upřesnění daňových příjmů obce podle skutečnosti, které byly vyšší než se původně plánovalo
- celkem o částku 319 tis. Kč, ponížení plánovaných neuskutečněných příjmů z dotace na
pomník u hřbitova 60 tis. Kč a ponížení příjmů o neuskutečněné dotace na rekonstrukci KD ve
výši 70 tis. Kč, navýšení příjmů z prodeje knihy o 19 tis. Kč a další drobné korekce některých
příjmových položek podle skutečnosti.
U výdajů se jedná o korekci jednotlivých položek výdajů podle skutečnosti. Nejvýznamnější
změnou je navýšení nákladů na komunální odpad, veřejné osvětlení a odměn ZO v souladu se
změnou právních norem. Další úpravou je narovnání nákladů na volby, materiál na koupališti
a další drobné úpravy ostatních výdajových položek.
Předložené rozpočtové opatření zachycuje aktuální vývoj hospodaření obce s výhledem do
konce roku.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2016.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2016 v příjmech a ve výdajích v částce
235.000,00 Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0

3) Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019
Starosta seznámil přítomné s nutností schválit rozpočtový výhled na období 2017 - 2019. Je to
povinnost všech obcí daná příslušnými právními normami. Jedná se o soupis plánovaných
příjmů a výdajů pro dané období sestavený na základě požadavků a potřeb obce s využitím
informací z vývoje v minulém období. Jedná se o velmi kumulované položky příjmů a výdajů,
které jsou v každém daném období následně rozděleny do schvalovaných rozpočtů ve členění,
jak je známe. Rozpočtový výhled tvoří podklad pro další směrování obce.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového výhledu na období 2017 - 2019.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Kacanovy na období 2017 – 2019 dle předloženého
podkladu.
hlasování: 6 – 0 – 0

4) Schválení rozpočtu na rok 2017
Starosta seznámil přítomné se splněním zákonné povinnosti vyvěšení návrhu rozpočtu obce
Kacanovy na rok 2017 na úřední desce úřadu a na webových stánkách obce po dobu nejméně
15 dní před jeho schválení na ZO. Proti vyvěšené variantě předkládáme pro schválení rozpočet
se zapracovanými připomínkami vzešlými v době vyvěšení. V návrhu rozpočtu je vypuštěn
plánovaný příjem z dotace na Kulturní dům a související investice do klubovny pro spolky v
KD, dále byl zapojen celý aktualizovaný předpokládaný zůstatek BÚ a nová položka pro
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podporu veřejných akcí, které pořádají obecní spolky a kde bude obec spolupořadatelem.
Ostatní položky zůstaly podle původního návrhu. Navržený rozpočet vychází ze známé
skutečnosti roku 2016, z předpokládaných daňových příjmů obce v příštím roce, daných
závazků pro příští období a investičních záměrů obce v příštím roce. Starosta přečetl jednotlivé
položky návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Obec má rozpočtované příjmy ve výši 2 867 000,Kč. Největší a zásadní položkou příjmů jsou daňové příjmy obce v částce ve výši téměř 2,2 mil.
Kč, tedy o cca 200 tis vyšší než v loňském roce, příjmy z nájmů v součtu ve výši 189 tis. Kč
(KD, koupaliště, byty, pozemek, vodovod) a další příjmy z poplatků za odpad, psy, ubytování,
služby v KD, vstupné, třídění odpadu, knihy,…). Další možné rozpočtové příjmy, o kterých
dnes nevíme, budou řešeny rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.
Ve financování je kladnou vysokou položkou zapojení plánovaného zůstatku na běžném účtu
k 1. 1. 2017 ve výši 1 500 000,- Kč. Jedná se o uspořené prostředky, které může obec použít na
plánované investice.
Výdaje má obec naplánovány ve výši 4 367 000,- Kč. Výdaje jsou určeny na správu obce a
zastupitelstvo 770 tis. Kč, opravy komunikací, kulturního domu, koupaliště, úpravu webových
stránek obce, změnu územního plánu, veřejné osvětlení, opravu pomníku u hřbitova, obnovu
živého plotu u hřiště a další. Vysokou položkou jsou poplatky za komunální odpad ve výši 220
tis, plánovaný nákup pozemků ve výši 170 tis., zapojujeme i rezervu na investice ve výši 1,5
mil. Kč a krizové situace a další.
Příjmy a financování pokryjí výdaje na plánované aktivity obce. Rozpočet obce je tím
vyrovnaný.
Je dobré, že nové rozpočtové určení daní již opakovaně přineslo do rozpočtu naší obce navýšení
daňových příjmů, které umožňuje dobrou péči o stávající majetek obce a zbývají prostředky i
na nutný rozvoj.
Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 v příjmech ve výši 2 867 000,- Kč, ve
výdajích ve výši 4 367 000,- Kč a financování v částce 1 500 000,- Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0

5) Návrh rozpočtu pro rok 2017 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český
ráj za rok 2016, Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj
v roce 2016
Obec Kacanovy je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj. Od letošního roku
vlastní tento svazek uskupení OPS pro Český ráj, proto vám každoročně předkládáme na
vědomí důležité informace o chodu a činnosti těchto pro naši obec důležitých sdružení.
Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2016
Starosta informoval přítomné o zprávě Mikroregionu Český ráj o finančním hospodaření
organizace v roce 2016. Účetnictví a veškerá korespondence svazku je archivována na OÚ na
Vyskeři. Paní Brzobohatá, účetní obce Vyskeř, účtuje také Mikrokegion a vykonává další
související činnosti svazku. Poradcem svazku je paní Jarmila Lásková Soldátová, která se stará
o výkon usnesení, dotační aktivitu svazku, zajišťuje jednání svazku, zápisy z těchto jednání a
další legislativní záležitosti a povinnosti. Kontrola hospodaření organizace byla provedena
jmenovanou kontrolní skupinou. Proběhla kontrola účetních dokladů ve vybraném měsíci a
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zůstatku na účtech v roce 2016. Zpráva o finanční činnosti informuje o základních údajích o
organizaci a o statutárních zástupcích, podpisových právech a dalších podrobnostech
charakterizujících organizaci. Ve zprávě je podrobně uveden rozpis nákladů u vybraných
faktur. Byl prověřován zůstatek na bankovních účtech vedených u Československé obchodní
banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č. ú. 195607071/0300. Ke dni 30.9.2016 je na
uvedených bankovních účtech zůstatek v součtu ve výši 806 161,13 Kč.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl řádně vyvěšen na úředních deskách členských obcí, následně
byl projednán také revizní skupinou svazku Mikroregionu Český ráj, s výsledkem bez výhrad.
Mikroregion v roce 2017 bude hospodařit na příjmech i výdajích s částkou ve výši 385 288,Kč. Příjmy jsou zajištěny zejména příspěvky členských obcí. Výdaje tvoří náklady na chod
organizace – provozní náklady, poradenství, členství v OPS, vedení účetnictví, cestovné a
telefonní poplatky.
Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2016
Starosta informoval přítomné o Protokolu o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj
v roce 2016. Zakladatelek OPS je Mikroregion Český ráj, jehož ředitelem je pan Luděk Láska.
Účetnictví OPS vede paní Zdeňka Svobodová. OPS je založena na základě Občanského
zákoníku.
Kontrola hospodaření organizace byla provedena kontrolní skupinou ve složení Michal
Nožička, Jiřina Bobková a Jan Kozák. Proběhla kontrola účetních dokladů a zůstatku na účtech
v roce 2016. Zpráva o finanční činnosti informuje o základních údajích o organizaci a o
statutárních zástupcích, podpisových právech a dalších podrobnostech charakterizujících
organizaci. Ve zprávě je podrobně uveden rozpis nákladů u vybraných účetních dokladů.
Společnost má vedený jeden běžný účet u ČS. Ke kontrole byla dále předložena výroční zpráva
společnost a zpráva o kontrole hospodaření ze rok 2015, kterou provedla auditorská společnost
AUDIT NOVA, s.r.o.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
ZO bere předložené informace na vědomí. Starosta dal hlasovat o navrženém usnesení.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2017 a Zprávu o finanční činnosti
Mikroregionu Český ráj v roce 2016 a Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro
Český ráj v roce 2016
hlasování: 6 – 0 – 0

6) Schválení finančních darů pro seniory
Jitka Lukáčová informovala přítomné o návrhu kulturního a sociálního výboru na poskytnutí
finančních darů pro seniory. Tato aktivita obce navazuje na pravidelné poskytování příspěvků
na otop pro starší spoluobčany, které byly obcí poskytovány v minulých obdobích.
Členové výboru (Jitka Lukáčová, Jozef Dobiaš, Blanka Randáková a Kateřina Procházková)
navrhují ZO schválit finanční dary pro staré občany v několika hladinách rozdělených podle
toho, zda se jedná o samostatně bydlící osobu, nebo osobu žijící v domě společně s dalšími
obyvateli, nebo o starší manželský pár. Dary byly určeny v rozpětí ve výši 1 375,- Kč až 1 825,4

Kč. Celkem bylo rozděleno 9 finančních darů v celkové výši 15 000,- tis. Kč, tedy částka, která
byla plánovaná v rozpočtu obce. Jitka Lukáčová doporučila ZO předložený návrh finančních
darů schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o schválení návrhu finančních darů pro seniory.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu.
hlasování: 6 – 0 – 0

7) Odkup pozemkových parcel
Obec potřebuje pro svoji činnost postupně odkupovat některé pozemkové parcely, popřípadě
díly parcel, které souvisí buď s pozemkovými nesrovnalostmi vzešlými z digitalizace katastru
a jejich odkupem se narovná stávající stav v terénu, nebo jsou jinak pro obec potřebné. Již v létě
byly vytýčeny hranice některých pozemků u hřbitova a kolem koupaliště. Pro začátek jsme se
dohodli s paní Jiřinou Třešňákovou na odkoupení p.p.č. 112/2 trvalý travní porost o výměře
138 m2. Jedná se o parcelu na křižovatce u bytovky, která přímo navazuje na místní komunikaci.
Dalším pozemkem, který chce obec koupit je nově vzniklá p.p.č. 95/8 vodní plocha o výměře
223 m2, která je oddělená z původní p.p.č. 95/6. Jedná se pruh pozemku naproti hřbitovu. Obec
po jeho odkoupení zatrubní stávající potok na louce, naveze zeminu a na vzniklé urovnané ploše
bude umožněno parkování pro osobní automobily. Uvedené pozemky navrhujeme od paní
Třešňákové dkoupit za cenu 85,- Kč/ m2.
Dalšími pozemky potřebnými pro chod obce jsou pozemkové parcely a části pozemkových
parcel od Břetislava Broučka a Libuše Broučkové. Jedná se o:
a) odkoupení části p.p.č. 247/1 o velikosti 59 m2 p. Břetislava Broučka. Tato nově
oddělená parcela, které bude přidělena identifikace se nachází u koupaliště, jedná se o
pruh pozemku pana Broučka, který je fyzicky situovaný uvnitř areálu koupaliště, tedy
za plotem. Odkoupením odděleného pozemku se narovná hranice pozemků ve
vlastnictví obce se stavem v terénu – se stávajícím oplocením koupaliště. Oddělený
pozemek navrhujeme odkoupit za cenu 85,- Kč/ m2, kdy odkoupení bude realizováno
kupní smlouvou nebo dohodou o uznání hranic pozemku.
b) odkoupení části p.p.č. 241/1 (část „d“ dle GP 322-151/2016) o velikosti 2 m2, dále části
p.p.č. 241/2 (část „c“ dle GP 322-151/2016) o velikosti 4 m2 od p. Břetislava a Libuše
Broučkových za cenu 85,- Kč/ m2. Jedná se o narovnání vlastnictví pozemků se
skutečností v terénu - stávající oplocení před domem č.p. 86
c) odkoupení p.p.č. 247/8 o velikosti 20 m2 a p.p.č. 1201/22 o velikosti 309 m2 od pana
Břetislava Broučka za cenu 30,- Kč/ m2. Jedná se o parcely, které podle stavu v terénu
přináleží k areálu koupaliště - u kiosku na koupališti.
Starosta dal hlasovat o odkoupení pozemkových parcel od paní Třešňákové a manželů
Broučkových.
Návrh na usnesení:
a) ZO schvaluje odkoupení p.p.č. 112/2 a p.p.č. 95/8 v obci i k.ú. Kacanovy od paní
Jiřiny Třešňákové za kupní cenu 85,- Kč/ m2.
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b) ZO schvaluje odkoupení části p.p.č. 247/1 o velikosti 59 m2 v obci i k.ú. Kacanovy
od p. Břetislava Broučka za kupní cenu 85,- Kč/ m2, kdy odkoupení bude
realizováno kupní smlouvou nebo dohodou o uznání hranic pozemku.
c) ZO schvaluje odkoupení části p.p.č. 241/1 (část „d“ dle GP 322-151/2016) o
velikosti 2 m2, dále části p.p.č. 241/2 (část „c“ dle GP 322-151/2016) o velikosti 4
m2 obě v obci i k.ú. Kacanovy od p. Břetislava a Libuše Broučkových za cenu 85,Kč/ m2.
d) ZO schvaluje odkoupení p.p.č. 247/8 o velikosti 20 m2 a p.p.č. 1201/22 o velikosti
309 m2 za cenu 30,- Kč/ m2.
hlasování: 6 – 0 – 0

8) Prodej části pozemkové parcely
Vedle odkupu pozemkových parcel bude obec také prodávat části pozemkových parcel,
konkrétně se opět jedná o ty díly pozemků, u kterých je aktuálně možné, zejména na základě
digitalizace katastru obce přesněji určit umístění hranice pozemků a v mnoha místech se hranice
pozemků rozcházejí se stavem v terénu. Při geodetickém zaměření v terénu tak vznikají posuny
pozemkových hranic oproti jejich reálnému užívání.
Uvedenou skutečnost chceme nyní řešit u Břetislava a Libuše Broučkových, kde po zaměření
stávajícího oplocení, je plot umístěn ve veřejné komunikaci. Jedná se dva díly „a“ a „f“ podle
GP 322-151/2016. Tyto díly komunikace jsou dlouhodobě užívány vlastníky rodinného domu,
proto navrhujeme odprodání těchto oddělených parcel do vlastnictví aktuálních uživatelů.
Záměr prodeje těchto pozemkových parcel v souladu se souvisejícími předpisy byl zveřejněn
na úřední desce obce. Navrhujeme odprodání za stejnou částku, za jakou takové pozemky obec
vykupuje, tedy za cenu 85,- Kč/ m2.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej části p.p.č. 241/3 (části „a“ a „f“ dle GP 322-151/2016) o celkové velikosti
24 m2 v obci i k.ú. Kacanovy do SJM Břetislava a Libuše Broučkových za cenu 85,- Kč/ m2 a
to za podmínky současného provedení odkupu pozemkových parcel dle bodu 7, usnesení 7b a
7c tohoto zápisu.
hlasování: 6 – 0 – 0

9) Rekonstrukce Kulturního domu
Obec připravuje projekt na rekonstrukci KD, který zahrnuje realizaci sociálních zařízení pro
kuchyň a jídelnu, rozšíření pergoly – pro podium, úpravu schodiště z jídelny, zřízení prostor
pro zázemí KD a zřízení klubovny pro obecní spolky v půdních prostorách KD. Projekt
rekonstrukce KD zajišťuje pan Procházka. Původním záměrem obce bylo podání žádosti o
dotaci k MMR ČR do dotačního programu Podpora obnovy rozvoje venkova. Do tohoto
dotačního programu je možné podat žádost o dotaci na zřízení klubovny pro obecní spolky.
Finanční mantinely jsou: dotace ve výši 70% investičních nákladů, max. však 400 tis. Kč. Pro
tuto žádost by obec mohla uplatnit jen část chystaného projektu, která souvisí s realizací
klubovny, ostatní výdaje by obec musela hradit ze svých prostředků. V průběhu přípravy
projektu bylo však zjištěno, že stávající strop na sále KD nesplňuje požární předpisy pro
výstavbu klubovny nad ním a tato skutečnost velmi zvedá investiční náklady, které by obec
musela doplatit. Na rekonstrukci stropu navíc není zatím zpracovaná dokumentace. Proto jsme
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se rozhodli zatím s podáním žádosti o dotaci počkat, ale projekt připravíme a pokusíme se ho
realizovat po etapách a popřípadě podat žádost o dotaci do dalších výzev, které jistě přijdou.
Druhou záležitostí v KD je nutnost výměny stávajících oken, kterou chceme realizovat
v příštím roce. Okna na podiu budou zazděna z důvodu snížení hluku v okolí KD a ostatní
budou vyměněna za plastová s trojskly a roletami. Obeslali jsme více firem se žádostí o nabídku
na tuto službu. Podle prvních ocenění je zřejmé, že výměna oken včetně všech souvisejících
prací se dostane k částce cca 200 tis. Kč. Následně bude nutné v KD vymalovat.
Starosta dal hlasovat o projektové přípravě rekonstrukce KD a schválení výměny oken.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí informace o stavu projektových příprav rekonstrukce Kulturního domu a
souhlasí s jejich pokračováním a současně schvaluje výměnu oken v Kulturním domě v částce
maximálně do 200 tis. Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0

10) Pasport komunikací
Obec Kacanovy nemá pasport komunikací. Každá obec má povinnost mít takový dokument
zpracovaný. Zpracování pasportu komunikací přinese přehled o tomto majetku v obci,
informace o vlastnických vztazích a vazbu na doporučené dopravní značení. Obec obdržela
nabídku od korporace Geo Data, s.r.o. Sokolov na zajištění uvedené služby a to v částce
67 128,- Kč. Suma obsahuje dva zásadní okruhy činností: zaměření silnic a vytvoření pasportu
komunikací částkou 40 266,- Kč a návrh dopravního značení částkou 26 862,- Kč. Tento návrh
následně obci poslouží jako podklad pro jednání o umístění dopravních značek s PČR a
dopravním odborem v Turnově, jedná se o cca 150 cedulí.
Starosta dal hlasovat o zadání pasportu komunikací firmě Geo Data, s.r.o. Sokolov.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zadání pasportu komunikací firmě Geo Data, s.r.o. Sokolov za cenu 67 128,- Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0

11) Schválení finančního daru na činnost pro MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří,
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
Obec Kacanovy stejně jako ostatní členské obce každoročně přispívá na činnost Obecně
prospěšné společnosti pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Jedná se o příspěvek
na režijní náklady tohoto sdružení, které se stará o zprostředkování a administraci potřebných
dotačních titulů na různé okruhy investičních a neinvestičních projektů formou finančního daru
ve výši 4,- Kč na jednoho obyvatele.
Pro Kacanovy to při počtu 219 obyvatel znamená darovat ve prospěch OPS pro Český ráj částku
ve výši 876,- Kč.
Vzhledem k tomu, že tato částka není vysoká a členství v tomto svazku je pro naši obec důležité
z důvodu možnosti získání dalších dotací a možnosti potřebné komunikace s jinými obcemi o
různých otázkách, navrhujeme tento finanční dar v uvedené výši poskytnout.
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Starosta dal hlasovat o poskytnutí finančního daru ve prospěch OPS ve výši dle návrhu a to
s platností na dvě roční období.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4,- Kč na obyvatele, dle stavu obyvatel obce
Kacanovy k 1.1.2017 za rok 2017 a ve výši 4,- na obyvatele, dle stavu obyvatel obce Kacanovy
k 1.1.2016 za rok 2016 ve prospěch Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – MAS Český
ráj a Střední Pojizeří.
hlasování: 6 – 0 – 0

12) Různé
Pan starosta informoval přítomné:
- Aktuálně je vypsaný dotační titul na DČOV. Malé obce mají možnost získat dotace za
SFŽP ČR na pořízení domovních ČOV pro stávající objekty v obci, kde jsou trvale
bydlící obyvatelé. Problémem je náročnost a finanční udržitelnosti celého projektu a
prokazatelné zrušení stávajících septiků a další související náležitosti. Vlastníkem
pořízených ČOV by byla obec, která by musela dodržet všechny podmínky dotačního
titulu, které jsou pro obec náročné jak technicky, tak legislativně. V současné době a za
stávajících podmínek, jak jsou dotačním titulem nastaveny, obec neuvažuje s realizací
takových projektů. Je možné, že se obec v případě zájmu občanů postaví k řešení tohoto
problému i jiným způsobem. Pan starosta vyzval přítomné, pokud mají zájem o pořízení
domovní ČOV u stávajícího objektu k bydlení, aby tuto skutečnost oznámili do konce
února příštího roku na obecním úřadě.
-

Třídění odpadu v obci aktuálně probíhá na 3 místech, kde jsou místěny kontejnery na
tříděný odpad. Pan starosta vyzval přítomné k tomu, aby tyto kontejnery využívali a
odpad třídili. Následně upozornil na skutečnost, že se kolem kontejnerů hromadí tříděný
odpad na zemi, který se v danou chvíli do kontejnerů nevejde a občané ho skladují
vedle. Svozová firma odpad odložený kolem kontejnerů nesebere a obec pak musí
zajišťovat jeho úklid. Starosta požádal všechny občany, aby pokud jsou kontejnery plné,
zajeli na jiné stanoviště a tam jej odložili, nebo odpad uchovali doma a do kontejneru
jej odložili, až bude prázdný.

-

Obec na třech místech umístila posypové nádoby se štěrkem pro posyp komunikací
v zimním období. Nádoby slouží pro občany, kteří využívají tyto těžko sjízdné cesty.

-

Obec aktuálně mění staré lampy veřejného osvětlení za nové. Stávající lampy mají
spotřebu 60 – 12 W, produkují vysoký světelný smog a osvětlují i nepotřebné úseky
kolem komunikací. Problém je s jejich vysokou poruchovostí z důvodu jejich dožití.
Přestávají u nich fungovat kondenzátory a startéry, mají porušené obaly - hnízdí v nich
ptáci a hmyz. Nové lampy VO mají spotřebu 30 – 40 W, neosvětlují okolní prostory.
Jedna nová lampa stojí cca 2,5 tis.. Oprava staré lampy, kterou pro obec realizují TS
Turnov, stojí přibližně stejnou částku a stále opravujeme dožilý majetek. V obci bylo
v letošním roce vyměněno cca 40 % lamp VO za nové s tím, že byl zvětšen jejich počet
pro větší komfort pohybu občanů v nočních hodinách. Ve výměně a doplnění lamp VO
se bude v příštím roce pokračovat.
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13) Diskuse
---------

14) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:40 hodin jednání ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4
3) Rozpočet na rok 2017
4) Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019
5) Finanční dary pro staré spoluobčany
6) Geometrické plány pro převody pozemků
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2016
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

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

Jozef Dobiaš

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 16. 12. 2016

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 10. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše, zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2016 v příjmech a ve výdajích v částce
235.000,00 Kč.
3. Schvaluje rozpočtový výhled obce Kacanovy na období 2017 – 2019 dle předloženého
podkladu.
4. Schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 v příjmech ve výši 2 867 000,- Kč, ve
výdajích ve výši 4 367 000,- Kč a financování v částce 1 500 000,- Kč.
5. Bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2017 a Zprávu o finanční
činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2016 a Protokol o výsledku kontroly
hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2016.
6. Schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu
7. Schvaluje:
a) odkoupení p.p.č. 112/2 a p.p.č. 95/8 v obci i k.ú. Kacanovy od paní Jiřiny
Třešňákové za kupní cenu 85,- Kč/ m2.
b) odkoupení části p.p.č. 247/1 o velikosti 59 m2 v obci i k.ú. Kacanovy od p.
Břetislava Broučka za kupní cenu 85,- Kč/ m2, kdy odkoupení bude realizováno
kupní smlouvou nebo dohodou o uznání hranic pozemku.
c) odkoupení části p.p.č. 241/1 (část „d“ dle GP 322-151/2016) o velikosti 2 m2, dále
části p.p.č. 241/2 (část „c“ dle GP 322-151/2016) o velikosti 4 m2 obě v obci i k.ú.
Kacanovy od p. Břetislava a Libuše Broučkových za cenu 85,- Kč/ m2.
d) odkoupení p.p.č. 247/8 o velikosti 20 m2 a p.p.č. 1201/22 o velikosti 309 m2 za cenu
30,- Kč/ m2.
8. Schvaluje prodej části p.p.č. 241/3 (části „a“ a „f“ dle GP 322-151/2016) o celkové
velikosti 24 m2 v obci i k.ú. Kacanovy do SJM Břetislava a Libuše Broučkových za
cenu 85,- Kč/ m2 a to za podmínky současného provedení odkupu pozemkových parcel
dle bodu 7, usnesení 7b a 7c tohoto zápisu.
9. Bere na vědomí informace o stavu projektových příprav rekonstrukce Kulturního domu
a souhlasí s jejich pokračováním a současně schvaluje výměnu oken v Kulturním domě
v částce maximálně do 200 tis. Kč.
10. Schvaluje zadání pasportu komunikací firmě Geodata Sokolov za cenu 67 128,- Kč.
10

11. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4,- Kč na obyvatele, dle stavu obyvatel
obce Kacanovy k 1.1.2017 za rok 2017 a ve výši 4,- na obyvatele, dle stavu obyvatel
obce Kacanovy k 1.1.2016 za rok 2016 ve prospěch Obecně prospěšné společnosti pro
Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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