Zápis
ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 15. 9. 2017, od 18:30 hodin v Kulturním domě

1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:40
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 16 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Jitku Lukáčovou a
zapisovatelku Marcelu Červovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Rozpočtové opatření č. 3
3) Podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj – kontejnerová stání
4) Shoda na průběhu hranice
5) Hrobová místa – bezesmluvní užívání
6) Změna právního jednání – odkup a prodej Břetislavu Broučkovi
7) Schválení inventarizační komise
8) Různé
9) Diskuse
10) 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 13. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jozefa
Dobiaše a Bc. Jitku Lukáčovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 5 – 0 – 0

2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2016
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového popatření č. 3 pro rok 2017, které
upravuje příjmy a výdaje v částce 16 000,- Kč. Příjmy jsou navýšené o poplatky za odnětí
PFL, příjem od společnosti EKO-KOM za výkup tříděného odpadu a daň z nemovitostí.
Výdaje celkově navyšujeme stejně jako příjmy, navýšení výdajů koresponduje s potřebami
obce, týká se zejména úpravy a zpřesnění určení výdajových položek souvisejících
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s komunálními i ostatními službami, územní rozvoj, zastupitelstvo a místní správu. Některé
položky navyšujeme a některé ponižujeme podle vývoje financování chodu obce.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2017.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017 v příjmech i výdajích v částce 16.000,Kč.
hlasování: 5 – 0 – 0

3) Podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj – kontejnerová stání
V naší obci jsou tři kontejnerová stání pro kontejnery na tříděný odpad. Občané naší obce
odpad třídí a vytříděného odpadu je velké množství. Obec proto navýšila počty kontejnerů
tak, aby jejich objem stačil pro odkládaný odpad. Dnes lze říci, že kromě papíru je možné
všechny komodity bez problému odložit.
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo podmínky a vyhlášení programu k předkládání
žádostí o dotaci z Dotačního fondu LK, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů,
jejich opětovného použití a podpora sběru a využití odpadů.
Uvedený dotační program je možné mimo jiné využít i pro vybudování kontejnerových stání
pro kontejnery na tříděný odpad. Taková stání v obci máme a můžeme vylepšit vzhled obce
tím, že pořídíme na těchto místech zpevněné plochy a tím zlepšíme jejich vzhled. Pro obec
tento krok aktuálně znamená určit vlastnictví pozemků pro tato stání, kdy u Králíčku aktuálně
máme podepsanou nájemní smlouvu s panem Konvičkou, u KD a koupaliště jsme na
pozemku obecním. Na realizaci zpevněných ploch pro kontejnery potřebujeme jednoduchou
PD a rozpočet stavebních prací. Předpoklad investičních výdajů je ve výši cca 300 tis. Kč.
Dotace je ve výši 30 – 70% z ceny max. 120 tis. Kč. Na tento dotační titul je na LK alokováno
1,5 mil. Kč.
Pro naši obec bude dobré uvedenou dotaci využít a zpevněná kontejnerová stání vybudovat.
Starosta dal hlasovat o možnosti podat žádost o dotaci na LK
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zpevněná kontejnerová stání v obci na Liberecký
kraj do Dotačního fondu LK, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití odpadů.
hlasování: 5 – 0 – 0

4) Shoda na průběhu hranice
Pan Jiří Kočí vlastní rekreační objekt č.p. 27 v Kacanovech na Babinách. Protože má špatný
přístup k domu, vyjednal si se sousedem Kryštofem Pumprlou odkoupení částí jeho pozemků,
na kterých si chce vybudovat příjezdovou komunikaci. Při sestavování geometrického plánu
na oddělení pozemků č. 335-464/2017 vyhotoveného Geodézií Hradiště s.r.o. současně
požádal vlastníky sousedních navazujících parcel o možnost udělat dohodu o shodě na
průběhu hranic pozemků, čímž se zpřesní určení geodetických bodů na minimální odchylku.
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Obec Kacanovy sousedí s oddělovaným pozemkem komunikací, která prochází Babinami,
jedná se o p.p.č. 1143/1 na kterou navazuje p.p.č. 335/13, tyto parcely dle uvedeného GP mají
mezi sebou umístěný oddělovací bod č.1., který se danou dohodou, vedle dalších bodů jiných
vlastníků, zpřesňuje. Uvedené body byly vyznačeny v terénu
V zájmu obce je, aby katastrální území obce mělo co nejvíce přesných bodů v katastru.
Starosta dal hlasovat o schválení podpisu souhlasného prohlášení.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje předložené souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků určené GP
č. č. 335-464/2017 vyhotoveným Geodézií Hradiště s.r.o. a pověřuje starostu obce jeho
podpisem.
hlasování: 5 – 0 – 0

5) Hrobová místa – bezesmluvní užívání
Obec Kacanovy vlastní obecní hřbitov, na kterém pronajímá hrobová místa zájemcům o tuto
službu. Jedná se o různě velké plochy, na kterých jsou umístěny hrobky, hroby nebo urnové
hroby. Celkem je na obecním hřbitově evidováno 84 hrobových míst. V roce 2014 končilo
nájemné sjednané minulým vedením obce na tato místa, proto s účinností od 1.1.2015 byly
všem známým majitelům hrobů zaslány nové nájemní smlouvy na další období. Většina
smluv se vrátila podepsaná a nájemné bylo někde i po větším úsilí uhrazeno, ale u některých
hrobů se nám přes opakovanou snahu nepodařilo dohledat potomky, tedy osoby, se kterými
by bylo možné novou nájemní smlouvu uzavřít. Jedná se o 10 hrobových míst, kde je aktuálně
dlužná částka na nájemném ve výši 4 700,- Kč a další dva hroby, které nemají uvedeného
žádného vlastníka. Dlužná suma je vedená v účetnictví obce v pohledávkách. Některé z těchto
hrobů vykazují známky dlouhodobého nezájmu pozůstalých, některé jsou zjevně byť zřídka
navštěvovány. Jako další postup navrhujeme připevnit zprávu na hrob s informací o
bezesmluvním užívání hrobového místa a s výzvou k nápravě tohoto stavu a současně budeme
postupovat podle příslušného zákona. To znamená, že zveřejníme formou zprávy umístěné na
ÚD po dobu 1 roku výzvu pozůstalým o bezesmluvním užívání hrobového místa a o
důsledcích, které z tohoto konání vyplývají, a následně po uplynutí doby jednoho roku a po
splnění všech zákonných povinností přistoupíme k likvidaci uvedených hrobů v souladu se
všemi právními normami.
Celá záležitost kolem bezesmluvního užívání hrobových míst na našem hřbitově je smutná,
ale je nutné ji řešit a zákon na tyto kroky pomatuje.
Starosta dal hlasovat o dalším postupu ve věci bezesmluvního užívání hrobových míst na
kacanovském hřbitově.

Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o situaci ve věci nájemních smluv na hrobová místa na obecním
hřbitově, souhlasí s navrženým postupem dle podkladu a požaduje informovat o výsledku.
hlasování: 5 – 0 – 0

3

6) Změna právního jednání – odkup a prodej Břetislavu Broučkovi
Na minulém jednání ZO dne 26. 3. 2017 schválilo ZO, kromě jiného, usnesením č. 9/12/17 a
10/12/17 prodej a koupi některých částí nebo nově vzniklých pozemků Břetislavu a Libuši
Broučkovým. Konkrétně se jednalo o nákup a prodej nově oddělených pozemkových parcel
realizovaný podle GP č. 325-2/2017 v prostoru koupaliště, kdy obec měla odkoupit pruh
pozemku u oplocení koupaliště a manželům Broučkovým měla prodat stejně velký nově
oddělený pozemek mezi koupalištěm a stávajícími pozemky Broučkových. Vzhledem k tomu,
že se jedná o stejně velké parcely se stejnou kupní cenou, vznesli následně Broučkovi
požadavek realizovat tyto kroky jednou směnnou smlouvou. Jedná se pouze o změnu
právního jednání, kdy místo dvou kupních smluv bude uzavřena jedna směnná smlouva,
konkrétně u dílu parcely označený jako „a“ odděleného z p.p.č. 247/1 přisloučeného do p.p.č.
247/9 a u nově vzniklé p.p.č. 247/13 o výměře 55 m2 oddělené z p.p.č. 247/9 a z p.p.č.
1201/21.
Zbývající část usnesení č. 9/12/17 a 10/12/17 schválených na jednání ZO dne 26.3.2017
týkajících se GP č. 322-151/2016 a převodů pozemků v prostoru rodinného domu
Broučkových zůstávají v platnosti, stejně jako požadavek na věcné břemeno vedení
vodovodního řadu po p.p.č. 247/13 zřízeného ve prospěch obce Kacanovy.
Starosta dal hlasovat o schválení změny právního jednání dle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje změnu právního jednání schválenou ZO dne 26.3.2017 usnesením č. 9/12/17 a
č. 10/12/17 u každého v části týkající se GP č. 325-2/2017 (pozemky u koupaliště), kde místo
odkupu od pana Břetislava Broučka a prodeje Břetislavu a Libuši Broučkovým bude
provedena směna mezi obcí Kacanovy a panem Břetislavem Broučkem.
hlasování: 5 – 0 – 0

7) 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: Bc.
Zuzana Bártová (předsedkyně), členové: Marie Loutchanová, Ing. Jitka Broučková a Jiří
Procházka. Komise bude předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o
závěrech z inventarizace. Starosta vydal příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2017.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Bc. Zuzana
Bártová (předsedkyně), členové: Marie Loutchanová, Ing. Jitka Broučková a Jiří Procházka.
ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2017.
hlasování: 5 – 0 – 0
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8) Různé
Kontejner na objemný odpad, odvoz nebezpečného odpadu
- Pravidelný podzimní sběr nebezpečných složek odpadu v naší obci proběhne v sobotu
23. 9. 2017 ve 14:15 hodin. Seznam položek nebezpečného odpadu bude pro
informovanost obyvatel v předstihu zveřejněn.
-

V říjnu pak bude následovat možnost zbavit se objemného odpadu z domácností. Od
7. – 12. 10. bude možno doplnit kontejner se hřbitovním odpade na stávajícím
stanovišti u hřbitova, tento bude následně vyvezen a v pátek 13.10. bude kontejner
přistaven naproti KD, kde bude k dispozici celý víkend, tedy do 15.10.2017.

Navýšení počtu kontejnerů
V naší obci se velmi zvýšil objem tříděného odpadu. Kontejnery jsou často plné a odpad se do
nich nevejde. Dochází k tomu, že pytle s tříděným odpadem nebo papírové kartony se pak
hromadí na zemi vedle kontejneru a znečišťují prostor. Proto jsme u odvozce navýšili četnost
svozu a aktuálně se nám podařilo projednat zapůjčení dalších dvou kontejnerů na papír. Jsme
rádi, že občané a návštěvníci naší obce odpad třídí.

Volby - informace
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parl. ČR.
Následně 12. a 13. Ledna 2018 se bude v naší republice konat první kolo volby prezidenta. V
případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, bude druhé kolo volby
prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola, tedy v termínu 26. a 27. ledna 2018.
Pro oboje volby bude v Kacanovech opět fungovat jedna volební místnost pro náš volební
okrsek – na obecním úřadě.
Informace o volbách, volebních průkazech a dalších souvisejících datech je možné získat od
starosty obce v úředních hodinách na OÚ.

Oprava propustku nad Králíčkem
Od poloviny srpna probíhá na krajské silnici nad Králíčkem oprava propustku pod silnicí na
příjezdu do naší obce. Jak jistě všichni víte, je z tohoto důvodu uzavřena tato příjezdová
komunikace. Uzavírka je naplánována do poloviny října. Starosta informoval přítomné o
průběhu prací a o problému se statikou propustku způsobenou jiným stavem podloží, než bylo
původně plánováno v PD pro realizaci. Přivolaný geolog provedl sondy a na základě jejich
výsledků navrhl nové řešení pro realizaci stavebních prací, tak aby byly provedeny
s potřebnou trvanlivostí. Přerušené stavební práce budou znovu zahájeny příští týden
v pondělí. Podle informace dodavatele stavby bude plánovaný termín uzavírky dodržen.
Užitková voda na hřbitově
Na obecním hřbitově je nyní k dispozici kohout s užitkovou vodou zavedenou z „lužinky“
paní Třešňákové. Voda je určena pro potřebu zalévání na hřbitově. Je možné si natočit konev,
je zde umístěn nezámrzný kohout pro lepší konfort pro uživatele. Společně s dokončením
prací na hřbitově došlo i k úpravě hráze „lužinky“. Starosta poděkoval paní Třešňákové a
všem, kteří se na úpravě lužinky podíleli.
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Vítání občánků
Dne 4. Listopadu 2017 proběhne v naší obci vítání nových občánků, jedná se o děti, které se
narodily matkám s trvalým pobytem v naší obci, nebo mají v naší obci trvalé bydliště. Za
období od posledního vítání občánků - od května 2016, přibyly u nás 4 děti.
Příkop u Kopicova statku
V tomto týdnu proběhla úprava příkopu u cesty ke Kopicovu statku. Dnes je vše ve stavu,
který umožňuje lepší odvádění dešťové vody.
Obecní rozhlas
Obec má dlouhodobý problém s funkčností rozhlasu v lokalitě u Králíčku. Starosta
informoval přítomné, že bude nutné další prověření a následná oprava. Zatím není zřejmé,
z čeho závada vzniká.
Pomník u hřbitova
Na obecním pomníku padlých dochází k opravě nosné zdi, která byla aktuálně obnažena a
dojde k vyzdění nové opěrné zdi, která po výsledné realizaci bude zahnuta. Dojde k opravě
štuků, k vyčištění pískovce tak, aby zlepšil vzhled a opravil havarijní stav.
Pronájem grilu
Hasičský spolek v naší obci si postavil mobilní gril na grilování i větších kusů masa. Gril se
již vyzkoušel, funguje ke spokojenosti. Hasičský spolek bude tento gril zapůjčovat – starosta
seznámil přítomné s podmínkami a ceníkem za zapůjčení grilu. Odpovědnou osobou za
pronájem grilu je Matěj Procházka.

9) Diskuse
Oldřich Loutchan – propustek nad Králíčkem
projektant musel vědět, že podloží pod propustkem není stabilní a od začátku bylo zřejmé, že
opravu není možné realizovat podle původního projektu. Dodavatel stavby ponechal všechnu
vykopanou zeminu na staveništi, což je špatně. Firma Brex, která opravu propustku realizuje,
nemá techniku ani zaměstnance, ale všechny práce si najímá. Je to celkově špatný stav.
Všechny občany objíždění přes Olešnici obtěžuje, zvláště když stavební práce neprobíhají.
Pan starosta odpověděl. Že se obci velmi těžko apeluje na vlastníka a investora akce –
Liberecký kraj, ale LK obci přislíbil dodržení termínu uzavírky.
Milan Brouček
Jak to vypadá s opravou mostku u hřbitova?
Starosta odpověděl, že podle informace KSSLK bude provedeno pouze asfaltové krytí, nikoli
potřebná rekonstrukce mostku. Obec bude apelovat na LK, aby tento mostek byl také opraven
včetně zatrubněné části potoka.
Oldřich Loutchan
Kdy bude odstraněn suchý strom u Chalmovianských? Je to nebezpečné.
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Starosta : obec kontaktovala cestmistra s tímto požadavkem, obci bylo přislíbeno, že strom
bude ještě v letošním roce odstraněn.
Michal Konvička
Uvažuje uspořádat další astronomickou přednášku profesora Kulhánka, která by se měla
konat 17.11.2017. jedná se o již tradiční přednášku v naší obci, která je občany Kacanov i
přilehlých obcí a Turnova navštěvována. Pan Konvička požádal obec o příspěvek na tuto akci
formou upuštění od úhrady nájemného za pronájem sálu KD. Po ukončení přednášky bude
promítán Žlutý baron – dokumentární film o Českém venkově.
Pan starosta přislíbil možnost spolupořadatelství na uvedené akci formou poskytnutí slevy na
najemném.
Jiří Richter
Za SDH všechny přítomné pozval na zítřejší opékání vepřových kýt.
Další akcí pořádanou SDH je tradiční posvícenská taneční zábava, která se bude v KD
v Kacanovech konat 7.10. 2017 hrát budou Waldovy Matušky, všichni jsou srdečně zváni.
Jiří Vlček
Poděkoval obci za opravu příkopu ke Kopicovu statku. A zmínil potřebu v této činnosti dále
pokračovat.
Oldřich Loutchan
Proběhne letos ještě sekání příkopů?
Starosta: ano v letošním roce počítáme ještě s jedním sekáním příkopů.
10) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017
3) Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků určené GP č. č. 335-464/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 9. 2017
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Bc. Jitka Lukáčová

...........................................
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Jozef Dobiaš

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 15. 9. 2017

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 13. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jozefa
Dobiaše a Bc. Jitku Lukáčovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017 v příjmech i výdajích v částce
16 000,- Kč.
3. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zpevněná kontejnerová stání v obci na
Liberecký kraj do Dotačního fondu LK, program 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití odpadů.
4. Schvaluje předložené souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
určené GP č. č. 335-464/2017 vyhotoveným Geodézií Hradiště s.r.o. a pověřuje
starostu obce jeho podpisem.
5. Bere na vědomí zprávu o situaci ve věci nájemních smluv na hrobová místa na
obecním hřbitově, souhlasí s navrženým postupem dle podkladu a požaduje
informovat o výsledku.
6. Schvaluje změnu právního jednání schválenou ZO dne 26.3.2017 usnesením č.
9/12/17 a č. 10/12/17 u každého v části týkající se GP č. 325-2/2017 (pozemky u
koupaliště), kde místo odkupu od pana Břetislava Broučka a prodeje Břetislavu a
Libuši Broučkovým bude provedena směna mezi obcí Kacanovy a panem Břetislavem
Broučkem.
7. Schvaluje inventarizační komisi jmenovanou starostou obce ve složení Bc. Zuzana
Bártová (předsedkyně), členové: Marie Loutchanová, Ing. Jitka Broučková a Jiří
Procházka ZO současně schvaluje starostou vydaný příkaz k zahájení inventarizace
dne 15. 12. 2017.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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