Zápis
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 17. 3. 2017, 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 19:10
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 26 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Jitku Lukáčovou a Bc. Zuzanu Bártovou,
zapisovatelku Marcelu Červovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 7 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Schválení vyhlášky o nočním klidu
3. Okres Turnov
4. Zrušení usnesení o prodeji pozemkové parcely č. 241/3
5. Nákup nemovitého majetku
6. Schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2017
7. Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
8. Změny týkající se "Ptačí chřipky"
9. Informace o stavu zrušení knihovny
10. Rozpočet VHS na rok 2017
11. Odměny členů zastupitelstva
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 11. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku
Lukáčovou a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
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2) Schválení vyhlášky o nočním klidu
Jak jsme již informovali na jednom z minulých jednání ZO, z důvodu pořádání některých
společenských akcí v naší obci a na základě žádosti obecních spolků je nutné, aby v souladu
s platnou legislativou, zejména s její změnou, obec schválila veřejnou vyhlášku o nočním
klidu, která umožní zkrátit dobu nočního klidu v předem stanovených termínech. Veřejná
vyhláška byla vypracována a vyvěšena na ÚD. K návrhu veřejné vyhlášky nebyly vzneseny
žádné připomínky. Vyhláška jak, je navržena, byla projednána se zástupcem Ministerstva
vnitra, který potvrdil její správnost. Veřejná vyhláška v souladu se zákonem o obcích a
v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění stanovuje dobu nočního
klidu na dobu od 22. hodiny do 6. hodiny. Dále stanovuje výjimečné případy, kdy stanovuje
dobu nočního klidu kratší. Jedná se o silvestrovské oslavy, pálení čarodějnic, oslavy Tibetu a
tradiční grilování prasete pořádané SDH Kacanovy. V případě přijetí vyhlášky ZO bude
vyhláška vyvěšena na úřední desce a nabude platnosti po 14 dnech.
Starosta dal hlasovat o schválení vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 1/2017 o nočním klidu.
hlasování: 7 – 0 – 0

3) Okres Turnov
V červnu loňského roku schválilo ZO v rámci probíhající přípravy nového administrativního
členění státu zřízení nového územního celku - okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce s
rozšířenou působností. Obdobná usnesení přijaly všechny dotčené obce v řešeném území.
V minulém měsíci na tato usnesení reagovalo Ministerstvo vnitra, které uspořádalo setkání, na
němž starostům oznámilo, že jejich žádostem nebude vyhověno. Státní uspořádání
ministerstvo navrhuje v jiných variantách a sice:
- Připojení celého SO ORP Turnov k okresu Liberec
- Rozdělení SO ORP Turnov a přičlenění některých obcí z tohoto ORP k sousedním
ORP dle okresní příslušnosti. Předpokladem této varianty je zachován územní
celistvosti dotčených ORP.
Vzhledem k předchozímu přijatému usnesení pan starosta doporučuje trvat na jeho závěrech a
Ministerstvu vnitra vyjádřit nesouhlas s jeho variantními návrhy.
Starosta dal hlasovat o novém usnesení ke vzniku okresu Turnov.
Návrh na usnesení:
ZO odmítá návrhy zaslané Ministerstvem vnitra dopisem dne 27. února 2017 pod čj. MV3293-4/OSR-2017 z důvodů nesystémových kroků a že varianty neřeší problémy se
současnou neskladebností územně správní struktury státu ze širšího pohledu, ale pouze
administrativně. A zároveň ZO potvrzuje své usnesení č. 8/8/2016 ze dne 17.6.2016
s požadavkem na zřízení okresu Turnov.
hlasování: 7 – 0 – 0
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4) Zrušení usnesení o prodeji pozemkové parcely č. 241/3
Na minulém zasedání ZO bylo rozhodnuto o odkupu a prodeji pozemků od Břetislava a
Libuše Broučkových. Navržené a schválené změny vlastnictví narovnávaly nepřesnosti v
aktuálně užívaných částech některých pozemků. Konkrétně se jednalo o vlastnické narovnání
hranic oplocení u RD č.p. 86, které požadovali vlastníci objektu a se kterým ZO souhlasilo,
ale podmínilo je i vyrovnáním vlastnictví pozemku v areálu koupaliště. Po jednání ZO
manželé Broučkovi žádost o odkup pozemku obce vzali zpět s tím, že nesouhlasí s podmínkou
dorovnání vlastnictví na koupališti.
O další možnosti narovnání vlastnictví mezi obcí a Broučkovými se jedná, závěry budou
předloženy na příští zasedání ZO.
Z uvedeného důvodu navrhujeme část přijatého usnesení č. 7 z 10. jednání ZO ohledně
odkupu a prodeje pozemků Broučkových zrušit.
Starosta dal hlasovat o zrušení usnesení.
Návrh na usnesení:
ZO ruší odstavec b), c) a d) ze schváleného usnesení ZO č. 7/10/2016 ze dne 16.12.2016.
hlasování: 7 – 0 – 0

5) Nákup nemovitého majetku
Pan starosta informoval přítomné o záměru obce odkoupit následující nemovité věci:
a) Odkoupení budovy autoservisu
Obec jako vlastník pozemku pod stavbou dostala nabídku od pana Pavla Richtera na
odkoupení stavby autoservisu. Pan Richter přesunul autoservis na jiné místo a nepočítá
s dalším využitím této nemovité věci v Kacanovech pro svoje aktivity. Pro obec je uvedená
stavba velmi strategická, nachází se v centru obce a obec vlastní pozemky pod stavbou a
kolem ní. Je dobré ji vlastnit. Nabízí se zde vhodné využití pro SDH jako garáž, pro hasičské
auto, sklad potřebného vybavení a po malých úpravách se zde najde i místo pro další zázemí
pro hasiče na klubovnu, nebo prostory pro setkávání.
Specifikace budovy autoservisu:
Jedná se o stavbu bez čísla popisného nebo evidenčního včetně příslušenství (jímka na
odpadní vody na vyvážení), je využívána k podnikatelským účelům, konkrétně jako
autoklempířská dílna se zázemím (kancelář, sociální zařízení). Stavba umístěná na parcelách
v majetku obce Kacanovy je výlučným vlastnictvím pana Pavla Richtera, je zapsaná na LV
č.202 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily. Stavba je v KN
vedená jako zemědělská stavba.
Stavba je umístěná na:
1) stavební parcele č. 143 o výměře 218 m2
2) části p.p.č. 83/2 o výměře 52 m2 a p.p.č. 242/5 o výměře 24 m2, jedná se o v současné době
zastavěné části uvedených pozemkových parcel, na kterých je umístěná část rozestavěné
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stavby. Rozestavěná stavba je specifikovaná projektovou dokumentací pro stavební povolení s
názvem „Rozšíření autoklempířské dílny“ zpracovanou panem Jiřím Procházkou (ČKIT
0600492), stavba je povolená stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Turnově,
stavebním úřadem 6.4.2006 pod č.j.: výst:285/06
3) části p.p.č. 83/2 o výměře 6,7 m2, jedná se o v současné době zastavěnou část pozemkové
parcely č. 83/2, na které je umístěné příslušenství autoklempířské dílny – jímka odpadních
vod na vyvážení, podzemní stavba, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí.
Související kroky nutné k realizaci v případě odkupu budovy:
- Na budově autoservisu je vydané stavební povolení na její rozšíření a rekonstrukci,
která proběhla, ale není zkolaudovaná. Je nutné stavbu zkolaudovat.
- Zajistit geodetické zaměření přístavby a nechat zapsat rozšířenou stavbu do katastru
nemovitostí.
- Bude nutné v katastru nemovitostí změnit způsob užívání stavby na garáž – pro obec
není přirozené vlastnit autoservis ani zemědělskou stavbu.
Uvedené kroky je reálné zrealizovat.
Pan Richter požaduje za odprodání autoservisu částku ve výši 1,6 mil. Kč. Uvedená kupní
cena je vysoká, pro obec je na hranici přijatelnosti. Obec sice má aktuálně na běžném účtu
potřebné prostředky, ale ve schváleném rozpočtu uvedený nákup objektu není, bude nutné
schválit rozpočtovou změnu, aby bylo možné kupní cenu uhradit a proti tomu nebude možné
realizovat plánované investice v Kulturním domě.
Starosta na základě uvedených skutečností doporučil budovu autoservisu od pana Richtera za
požadovanou kupní cenu odkoupit, po té dal zastupitelům možnost k vyjádření.
Starosta dal hlasovat o odkupu budovy autoservisu za uvedenou kupní cenu.
b) Odkoupení nově vzniklé p.p.č. 256/20
Uvedená část pozemku byla oddělena z p.p.č. 256/18, která je v podílovém vlastnictví Pavla a
Gabriely Richterových. Důvodem požadavku na její odkoupení je opět narovnání vlastnictví
pozemků podle skutečnosti v terénu – řešení vlastnictví v odchylce vzniklé nepřesností
měření v minulosti a digitalizací katastru, která cca před rokem proběhla v Kacanovech. Podle
katastrální mapy snímek budí dojem, že se oddělená část pozemku nachází na dvoře u
Richterů, ale ve skutečnosti tvoří část přístupové cesty podél areálu koupaliště.
Nově vzniklá pozemková parcela má výměru 79 m2, její odkoupení navrhujeme za stejnou
částku jako u ostatních vykupovaných parcel, tedy 85 Kč/m2 , celkem se tedy jedná o sumu
6 715,- Kč za uvedený pozemek.
c) Odkoupení nově vzniklé p.p.č. 256/21 a p.p.č. 1201/24
Jedná se opět o odkoupení části komunikace u koupaliště a pozemku u potoka na křižovatce u
příjezdu ke koupališti (část břehu u potoka). Obě parcely patří do výlučného vlastnictví paní
Marty Procházkové. Nově vzniklý pozemek č. 256/21 trvalý travní porost o výměře 33 m2 byl
oddělen z p.p.č. 256/18. Navrhujeme jeho odkoupení opět za cenu 85,- Kč/ m2. Pozemek u
potoka navrhujeme odkoupit za cenu 30,- Kč/ m2. Celkem se jedná o kupní cenu za uvedené
pozemkové parcely ve výši 5 025,- Kč.
4

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje:
a) Odkup stavby bez čp., če. – zemědělská stavba v Kacanovech, umístěné na stavební
parcele č. 143, zapsané na LV č. 202 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
katastrální pracoviště Semily, odkup nezkolaudované části stavby „Rozšíření
autoklempířské dílny“ umístěné na části p.p.č. 83/2 o výměře 52 m2, části p.p.č. 242/5
o výměře 24 m2, odkup příslušenství autoservisu umístěného na části p.p.č. 83/2 o
výměře 6,7 m2,– jímka odpadních vod na vyvážení od pana Pavla Richtera, bytem
Kacanovy 41, vše včetně příslušenství (vodovodní, kanalizační a elektro přípojka a
další součásti a příslušenství související se stavbou) za cenu 1 600 000,- Kč.
b) Odkup nově vzniklé p.p.č. 256/20 trvalý travní porost o výměře 79 m2, od Gabriely
Richterové, bytem Kacanovy 93 a Pavla Richtera, bytem Kacanovy 41, zapsané na LV
č. 265 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily za cenu
6 715,- Kč.
c) Odkup nově vzniklé p.p.č. 256/21 trvalý travní porost o výměře 33 m2 a p.p.č. 1201/24
vodní plocha o výměře 74 m2 od paní Marty Procházkové, bytem Kacanovy 12, za
cenu 5 025,- Kč. Nemovité věci jsou zapsané na LV č. 84, u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.
hlasování: 7 – 0 – 0

6) Schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2017
V souvislosti se schváleným předchozím usnesením zastupitelstva obce je nutné přijmout
rozpočtové opatření, aby bylo možné zaplatit požadovanou kupní cenu za nákup stavby
autoservisu. Schválený rozpočet pro rok 2017 obsahuje na straně výdajů plán výdajů na
rekonstrukci Kulturního domu ve výši 1 mil. Kč a rezervu na investice ve výši 880 tis. Kč.
Plánované výdaje na rekonstrukci KD budou znulovány a z rezervy na investice použijeme
600 tis Kč. Proto tomu bude nově zavedena položka výdajů na úhradu nákupu stavby
autoservisu.
Starosta dal hlasovat o navrženém rozpočtovém opatření.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které ponižuje stávající výdajové položky rezervy na
investice a investic v Kulturním domě a místo nich zavádí novou položku pořízení nemovité
věci v částce 1 600 000,- Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0

7) Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
Starosta informoval přítomné o tradičním zahájení provozu letních turistických autobusů.
V letošním roce je to již 18. sezóna této regionální aktivity. Dále informoval o nutnosti
schválit příspěvek obce na jejich provoz, který je iniciován Mikroregionem Český ráj.
Turistické autobusy začnou jezdit 27. 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
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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 částkou ve výši 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 2017.
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
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
hlasování: 7 – 0 – 0

8) Změny týkající se "Ptačí chřipky"
Starosta informoval přítomné o historii ptačí chřipky, která zasáhla katastr naší obce.
S uvedenou nákazou souviselo stanovení ochranného pásma, sčítání ptactva v obci,
následovalo pásmo dozoru. Vše proběhlo od 25. 1 2017 do 25. 2. 2017.
Na základě sdělení rozhodnutí státní veterinární zprávy oznamujeme ukončení mimořádných
veterinárních opatření ke dni 3. 3. 2017. jedná se o ukončení opatření souvisejících
s výskytem ptačí chřipky v našem regionu, která zde byla diagnostikována koncem ledna
2017. Jsme rádi, že v naší obci nedošlo k usmrcování zvířat.
ZO bere tuto informaci na vědomí
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí ukončení mimořádných veterinárních opatření ve výskytu ptačí chřipky
na území obce.
hlasování: 7 – 0 – 0

9) Informace o stavu zrušení knihovny
V září loňského roku ZO schválilo z důvodu dlouhodobého nezájmu obyvatel zrušení obecní
knihovny v Kacanovech. Aktuálně je knihovna oficiálně zrušená. Zapůjčené knihy z Okresní
knihovny v Semilech jsou vráceny. Nyní zbývá knihovnu vyklidit – navrhujeme významné
historické knihy a knihy týkající se obce ponechat v obecním archivu a ostatní tituly odprodat
zájemcům, každý za symbolickou částku 10,- Kč. Výběr knih a jejich případný odkup je nutné
dohodnout s paní Janou Drahoňovskou (tel.: 607 189 199, 481 329 282), která bude mít
uvedenou záležitost na starosti. Prodej knih bude zahájen 10.4.2017.
Prostory po knihovně obec využije jako archiv.
Starosta dal hlasovat o informaci o zrušení obecní knihovny a odprodeji knih.
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Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o zrušení registrace obecní knihovny a zároveň schvaluje
odprodej jednotlivých knih za částku 10,- Kč/ks s tím, že si obec ve svém archivu ponechá
literaturu týkající se obce a významné historické knihy.
hlasování: 7 – 0 – 0
10) Rozpočet VHS na rok 2017
Obec Kacanovy je členskou obcí dobrovolného svazku obcí - Vodohospodářského sdružení
Turnov. VHS Turnov spravuje pro své členské obce vodohospodářskou infrastrukturu a
prostřednictvím provozní společnosti zajišťuje i její provoz. Příjmem VHS je podíl na
vybraných tržbách za vodné a stočné v členských obcích poskytovaný provozní společností
formou nájemného, dotace od členských obcí, Libereckého kraje, státu a EU.
Rada sdružení VHS Turnov na svém únorovém zasedání schválila schodkový rozpočet VHS
Turnov na rok 2017 v příjmech v částce 193 772 538,- Kč, ve výdajích v částce 221 942
910,- Kč a ve financování v částce 28 170 372,- Kč.
Zásady a principy návrhu rozpočtu 2017:
V letošním roce VHS zapojuje do rozpočtu především dvě velké dotované investiční akce
realizované v souběhu společně jedním dodavatelem, jedná se o vodovod Bátovka (Jilemnice)
a kanalizaci Dolní Štěpanice (Benecko).
Rozpočet stále obsahuje dostatečné rezervní finanční prostředky na rozsáhlé investice
stanovené v dohodě o financování VHS.
Velké rezervní prostředky v rozpočtu přinesly dle dohody starostů možnost každoročně
maximálně snižovat zadlužení VHS (o dalších 26 mil. Kč), protože nebude ještě nejméně
dva roky nutné přijímat úvěr na dofinancování významných akcí.
Pozitivní vliv má také výraznější nárůst nájemného, jako základní složky kalkulace ceny
vodného a stočného, které je pro rok 2017 díky pozitivním vlivům tržeb minulých období,
příznivé inflaci a současnému navýšení ceny vodného a stočného vylepšené.
V rozpočtu 2017 je i výrazné zapojení dotací Libereckého kraje. Ty však nejsou rizikem,
protože pokud nám nebudou přiznány, tak se nedotované akce většinově nebudou zahajovat.
Tím se zároveň zvýší rezervy v rozpočtu, protože nebudeme muset vydat náš plánovaný podíl.
Další klíčovou zásadou je, že již druhým rokem se zvyšuje podíl měst a obcí na financování
našich akcí – dle schválených pravidel.
Rozpočet obsahuje dvě velmi pozitivní finanční úspory – snížení úroků z přijatých úvěrů o
cca 2,2 mil. Kč a úhrady daně z příjmu (včetně záloh) o 1,8 mil. Kč. Úroky jsou snížené kvůli
úspěšnému jednání s Českou spořitelnou a mimořádné splátce úvěru KB. Očekávané snížení
daně z příjmu vyvolalo větší zařazení investičních akcí do oprav a nárůst odpisů z
dokončených staveb.
Další významné principy:
Budeme mít opět snahu o maximální počet žádostí na dotaci z Fondu ochrany vod LK.
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Projektujeme potřebné investiční aktivity do budoucna.
Projektujeme obnovu sítí v silnicích dle požadavků měst.
Přiznané dotace z OPŽP, MZe zapojujeme stavby a související příjmy.
Aktuálně žádané akce z OPŽP – budou předmětem rozpočtových změn, financované koncem
roku a v příštích dvou letech, a to pokud budou úspěšné.
Získávání potřebného podílu je projednáváno s každou obcí i městem zvlášť
Největší množství jednotlivých výdajů obsahuje rozpočet pro Turnov a Semily. Pro Turnov to
je přirozené, protože je největším členem svazku, pro Semily zejména proto, že u nich bylo
v loňském roce odloženo několik akcí do letošního.
Rozpočet samozřejmě musí obsahovat akce, která byly zahájeny v roce 2016 a dokončeny
budou v 2017 – např. vodojem Komárov, vodojem Rakousy, přivaděč Rakousy, apod.
Rozpočet obsahuje potřebné finanční prostředky pro činnost nového majetkového pracovníka.
Vlastní sestavení položek rozpočtu:
Předložený rozpočet má dvě části – příjmovou a výdajovou, které jsou doplněné o
financování.
Pro popis příjmů a výdajů je používán sloupeček A, tedy částky v hodnotě bez DPH.
Navržený rozpočet pro porovnání obsahuje návaznost na poslední schválený rozpočet roku
2016 (sloupeček „C“).
Základní hodnoty:
a) Příjmy v celkové částce 172 002 746 Kč: zachycují příjmy z nájemného od
provozovatele, plánované příjmy dotačních titulů na jednotlivé projekty, doplatky
stávajících dotací, příjmy od měst a obcí na jednotlivé investiční akce i na úroky Čisté
Jizery, vratku zálohy na věcné břemeno od LK a další předpokládané příjmy. Pozitivní
skutečností je meziroční nárůst nájemného oproti minulým obdobím.
b) Výdaje v celkové částce 200 173 118 Kč máme proti loňskému roku vyšší o 15,2 mil.
Realizujeme větší množství oprav, investice podle schválení podkladů v RS a
požadavků obcí a předkládáme investování akcí s podporou LK. Máme mnoho
projekčně zahájených akcí, chystáme i velké projekty (ČOV, úpravny vod, řešení pitné
vody v Ohrazenicích a na turnovské průmyslové zóně,…). Vedle toho děláme nutné
provozní záležitosti. Rozpočet obsahuje rezervy celkem v částce cca 42 mil. Kč.
c) Výdaje na opravy, nájmy a ostatní režie ř. 58 – 172 v částce 58,9 mil. Kč: zahrnují
potřebné prostředky do majetku, jsou oproti loňskému roku vyšší o cca 27 mil. Navýšení
je způsobeno zejména plánovanými opravami v Turnově, Semilech Lomnici nad
popelkou a Jilemnici.
d) Úroky ř. 191 – včetně poplatků bance v částce 4,1 mil. Kč. Jsou nižší oproti
loňskému roku o 2,2 mil. Kč. Je zde vidět ponížení úrokových sazeb dosažené
v loňském roce a předčasná splátka poloviny jistiny úvěru u KB.
e) Investiční výdaje ř. 220 – 389 v částce 78,7 mil Kč (vloni 75,4 mil. Kč): zahrnují
požadavky na investice podle jejich schválení v RS. Při přípravě rozpočtu musely být
jako vždy přednostně zahrnuty akce realizované v roce 2016, které jsou k dokončení
2017, investice podporované dotacemi LK a jednotlivými obcemi. Jednotlivé řádky u
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konkrétních obcí jsou podrobně popsány. Dále je zde řada dalších menších investic do
projektové přípravy na budoucí akce.
f) Ostatní investiční náklady a rezervy ř. 392 – 400 celkovým nákladem 44,1 mil. Kč zahrnují náklady na nákup pozemků, rekonstrukci systému řízení na stávajících
objektech, rezervy na investice ve výši 42,2 mil. Kč (ř. 393, 395, 396 a 398) a položku
na plánovaný nákup jednoho vozu.
g) Financování ř. 405 – 417 – zahrnuje splátky úvěrů ve výši 26,2 mil. Kč, zůstatek BÚ
na konci roku 2016 ve výši 54,4 mil. Kč. Celkově je financování postaveno na částku
28,17 mil. Kč.
Závěrečné shrnutí:
Rozpočtové příjmy a výdaje pro rok 2017, jak jsou předloženy, pokrývají navržené potřeby na
investice, opravy, úhradu závazků a chod organizace, jak je uvedeno v jednotlivých oddílech.
Vzhledem k vysokému zůstatku BÚ na konci roku (příjem z konsolidace dotovaných projektů
minulého plánovacího období EU) je vytvořen dobrý základ pro financování velkých
dotovaných akcí, které VHS plánuje.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2017.
hlasování: 7 – 0 – 0

11) Odměny členů zastupitelstva
Z důvodu úprav platné legislativy předkládáme ZO schválení úpravy výpočtu odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce. Jedná se pouze o úpravu
procentuálního vyjádření výše odměny, vzhledem k maximální možné sumě. Hodnota
odměny vyjádřená v korunách zůstává pro zastupitele nezměněna.
-

starosta obce 100% ze stanovené výše odměny podle právní úpravy
místostarostka obce 100% ze stanovené výše odměny podle právní úpravy
předseda kulturního a sociálního výboru 75% ze stanovené výše odměny podle právní
úpravy
předseda finančního a kontrolního výboru 60% ze stanovené výše odměny podle
právní úpravy
členové výborů 60% ze stanovené výše odměny podle právní úpravy

Starosta dal hlasovat o přednesené informaci o navýšení odměn zastupitelům obce za výkon
funkce.
Návrh na usnesení:
ZO s účinností od 1.4.2017 stanovuje:
- odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce a neuvolněné místostarostky obce
v maximální částce podle stanovené výše odměny dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003
Sb., v platném znění,
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- odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy kulturního a sociálního výboru ve výši
75%, neuvolněného předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 60%, neuvolněného
člena každého výboru ve výši 60% ze stanovené výše odměny, vše zaokrouhlené na celé
desetikoruny nahoru a vše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
hlasování: 7 – 0 – 0

12) Různé
Pan starosta informoval přítomné o dalších událostech v obci:
Autobusová doprava
Liberecký kraj opět upravoval jízdní řády v Libereckém kraji. V Kacanovech byly obavy, zda
nebudou některé autobusové linky pro malou využitelnost zrušeny, ale nestalo se tak, pro
další období zůstává pro naši obec jízdní řád beze změn.
Elketronický náhled na obsazenost Kulturního domu a Víceúčelového hřiště u Králíčku
Na webových stránkách obce jsou umístěny odkazy pro informaci o obsazenosti obou míst.
Každý se dnes může podívat, kdy je na hřišti, nebo v Kulturním domě volno a následně si
může zavolat na obec nebo správci KD a zajistit si pro sebe prostory.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
V sobotu 6. 5. 2017 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Do Kacanov
přijede svozová firma ve 14:15 – 14:25 hodin. Svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu pro obec zajišťují Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou.
Svoz velkoobjemového odpadu
V dubnu bude v obci probíhat svoz velkoobjemového odpadu. V týdnu od 8. do 13.4. bude
možné doplnění odpadu do kontejneru u hřbitova a následně v týdnu od 14. do 16.4. bude
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad u hasičské zbrojnice.
Podávání žádostí o změnu územního plánu
Obec Kacanovy plánuje pořízení další změny územního plánu. Pan starosta vyzval občany a
vlastníky pozemků v Kacanovech, že mohou předkládat svoje požadavky do 15.5.2017.
Vítání jara
Zítra odpoledne proběhne v Kacanovech již tradiční vítání jara – akce pro děti a jejich rodiče,
kterou již tradičně pořádá Sdružení Radosti.
Společné bruslení a hokejový zápas s Vyskeří
V únoru proběhly dvě soboty společného bruslení pořádaného s obcí Vyskeř. Druhou sobotu
bylo bruslení doplněno hokejový zápas mezi obcemi, Kacanovy vyhrály. Starosta poděkoval
všem občanům, kteří se zúčastnili a samozřejmě hráčům.
Divadelní Bál v Olešnici
Zítra pořádá obnovený Divadelní spolek Jirásek divadelní bál, všichni jsou srdečně zváni.

13) Diskuse
Blanka Randáková
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-

Poděkovala obci a panu starostovi za zimní údržbu, která nebyla v letošní zimě
jednoduchá.

Jan Randák
- Kde budou k dispozici klíče od víceúčelového hřiště?
- Klíče od hřiště jsou v Králíčku a u správce hřiště, kterým je Oldřich karásek, telefonní
číslo na správce je k dispozici ve vývěsce na hřišti.

14) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:25 hodin jednání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Geometrické plány pro převody oddělených pozemků
3) Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2017
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 3. 2017
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jitka Lukáčová

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

Bc. Zuzana Bártová

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 17. 3. 2017
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 11. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku
Lukáčovou a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 1/2017 o nočním klidu.
3. Odmítá návrhy zaslané Ministerstvem vnitra dopisem dne 27. února 2017 pod čj.
MV-3293-4/OSR-2017 z důvodů nesystémových kroků a že varianty neřeší problémy
se současnou neskladebností územně správní struktury státu ze širšího pohledu, ale
pouze administrativně. A zároveň ZO potvrzuje své usnesení č. 8/8/2016 ze dne
17.6.2016 s požadavkem na zřízení okresu Turnov.
4. Ruší odstavec b), c) a d) ze schváleného usnesení ZO č. 7/10/2016 ze dne 16.12.2016.
5. Schvaluje:
a) Odkup stavby bez čp., če. – zemědělská stavba v Kacanovech, umístěné na
stavební parcele č. 143, zapsané na LV č. 202 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily, odkup nezkolaudované části
stavby „Rozšíření autoklempířské dílny“ umístěné na části p.p.č. 83/2 o výměře
52 m2, části p.p.č. 242/5 o výměře 24 m2, odkup příslušenství autoservisu
umístěného na části p.p.č. 83/2 o výměře 6,7 m2,– jímka odpadních vod na
vyvážení od pana Pavla Richtera, bytem Kacanovy 41, vše včetně příslušenství
(vodovodní, kanalizační a elektro přípojka a další součásti a příslušenství
související se stavbou) za cenu 1 600 000,- Kč.
b) Odkup nově vzniklé p.p.č. 256/20 trvalý travní porost o výměře 79 m2, od
Gabriely Richterové, bytem Kacanovy 93 a Pavla Richtera, bytem Kacanovy 41,
zapsané na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální
pracoviště Semily za cenu 6 715,- Kč.
c) Odkup nově vzniklé p.p.č. 256/21 trvalý travní porost o výměře 33 m2 a p.p.č.
1201/24 vodní plocha o výměře 74 m2 od paní Marty Procházkové, bytem
Kacanovy 12, za cenu 5 025,- Kč. Nemovité věci jsou zapsané na LV č. 84, u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.
6. Schvaluj rozpočtové opatření č. 1, které ponižuje stávající výdajové položky rezervy
na investice a investic v Kulturním domě a místo nich zavádí novou položku pořízení
nemovité věci v částce 1 600 000,- Kč.
7. 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 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
8. Bere na vědomí ukončení mimořádných veterinárních opatření ve výskytu ptačí
chřipky
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9.

Bere na vědomí informaci o zrušení registrace obecní knihovny a zároveň schvaluje
odprodej jednotlivých knih za částku 10,- Kč/ks s tím, že si obec ve svém archivu
ponechá literaturu týkající se obce a významné historické knihy.

10. Bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2017.
11. ZO s účinností od 1.4.2017 stanovuje:
- odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce a neuvolněné místostarostky
obce v maximální částce podle stanovené výše odměny dle přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění,
- odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy kulturního a sociálního výboru ve
výši 75%, neuvolněného předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 60%,
neuvolněného člena každého výboru ve výši 60% ze stanovené výše odměny, vše
zaokrouhlené na celé desetikoruny nahoru a vše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
37/2003 Sb., v platném znění.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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