Zápis
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 5. 6. 2015, 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 22 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Jitku Lukáčovou a Ing. Jitku Broučkovou 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) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014
3) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2014
4) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2014
5) Výsledky podaných žádostí o dotace (cesta Babina a dětské hřiště u koupaliště)
6) Změna katastrální hranice obce
7) Úprava odměn členů ZO
8) Oprava pomníku padlých u hřbitova
9) Oprava cesty ke Kopicovu statku
10) Stav přípravy oslav výročí založení obce a jmenování komise
11) Nátok vody na koupaliště
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 4. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku
Lukáčovou a Ing. Jitku Broučkovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
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2) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2014 byly
zveřejněny na ÚD obce.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
KÚLK provedl dne 26.3.2015 přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 prostřednictvím
svého zástupce Bc. Kamily Vlasákové. Paní inženýrka přijela na provedení kontroly
maximálně připravená, což bylo umožněno zveřejňováním zápisů a jiných dokumentů na
webových stránkách obce a kontrola se s nimi mohla předem seznámit. Přezkoumání byli
přítomni pan starosta a paní účetní. Kontrola byla důkladná, prověřovala vybrané položky
účetnictví, majetku, smluvní vztahy, dotace, zápisy z jednání ZO, usnesení, administraci
proběhlých voleb, práci výborů zastupitelstva. Starosta přítomné seznámil s obsahem zprávy.
Závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dalším sdělením kontroly je: při
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Tyto závěry jsou pro obec důležité pro další postup při získávání dotací. Obec nemusí dělat
žádná opatření na odstranění závad, je dobré, že se podařilo mít hospodaření obce bez závad.
Uvedený závěr svědčí o dobré práci všech zúčastněných.

Závěrečný účet za rok 2014
Celkově obec hospodařila s prostředky cca o 150 tis. Kč vyššími než v roce 2013.
Na příjmech bylo rozpočtováno 2 453 650,- Kč, skutečnost byla 2 569 720,12 Kč, příjmy
byly překročeny o 8,4%. Překročení je způsobeno zejména vyššími daňovými příjmy o cca
200 tis Kč oproti plánu. Nejvyšší příjmy má obec z podílu na DPH.
Na výdajích bylo rozpočtováno 2 378 650,- Kč, plnění rozpočtu bylo ve výši 2 454 613,37
Kč. Výdaje byly překročeny o 3,19%, což představuje 76 tis. Kč. Navýšení je zejména u
běžných výdajů, které byly rozpočtovány ve výši 1 598 tis. Kč a skutečnost byla 1 671 tis. Kč
- některé výdajové položky byly nedočerpány a některé přečerpány, což samo o sobě
neznamená problém v objemu vydaných prostředků, ale pro příští období bude nutné lepší
plánování jednotlivých položek schvalovaného rozpočtu s cílem přiblížit rozpočtované výdaje
skutečnosti. Na investice bylo v roce 2014 celkově vynaloženo 732 tis. Kč, jednalo se
zejména o opravu komunikací.
Financování bylo rozpočtováno částkou ve výši -75 tis. Kč, skutečnost byla -205 tis. Kč.
Rozdíl ve financování znamená zapojení zůstatku běžného účtu na konci roku v částce 130 tis.
Kč (rozdíl mezi počátečním a konečným stavem BÚ).
Obec v loňském roce poslední částkou ve výši 75 tis. Kč doplatila úvěr čerpaný na investiční
akci víceúčelové hřiště.
Na BÚ bylo k 1.1.2014 139 245,77 Kč a na konci roku 269 352,52 Kč.
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Účetní závěrka k 31.12.2014
Úpravou zákona o obcích bylo obcím a dalším organizacím nařízeno zřídit nejméně tříčlenný
orgán pro schválení roční účetní závěrky a následně ji schválit. Tato povinnost je nám dána
§50 příslušného zákona. V obci bude účetní závěrku schvalovat ZO, proto vám ji nyní
předkládáme. Je to další krok vedle schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, který je nutný z pohledu dodržení zákonných norem.
Náležitosti roční účetní závěrky:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha – bilance
Příloha
Kompletní sestava účetní závěrky byla předložena na jednání ZO. Konkrétní vyjádření a
komentář k závěrům je zřejmý ze zprávy auditora a není proto nutné jej zde znovu opisovat.
Proto uvádíme jen významové naplnění jednotlivých příloh účetní závěrky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Zachycuje údaje o plnění rozpočtu ve členění na příjmy, výdaje a financování.
Výkaz zisku a ztráty
Jeho základní funkcí je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře
výnosů a nákladů. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku obec dosáhla za sledované a
minulé období. Poskytuje přehled o hospodaření obce, velikosti tržeb, nákladů v základním
členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku.
Rozvaha – bilance
Představuje přehled Aktiv a Pasiv organizace. Pro nás je zde především informace o
hodnotách majetku.
Aktiva představují všechno, co VHS vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický
prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, ...).
Pasiva – opak aktiv, představují závazky, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření
běžného roku.
Příloha
Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.

Starosta dal hlasovat o schválení celoročního hospodaření obce za rok 2014 a schválení účetní
závěrky k 31. 12. 2014.
Nově je třeba podepsat zastupitelstvem i protokol o schválení účetní závěrky …..
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Návrh na usnesení:
ZO projednalo Závěrečný účet obce za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrad. ZO schvaluje
účetní závěrku obce k 31. 12. 2014.
hlasování: 7 – 0 – 0

3) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2014
Oba dokumenty tvoří přílohu výroční zprávy VHS Turnov za rok 2014, která je k dispozici na
webových stránkách svazku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Kontrolu hospodaření pro VHS vykonává firma Auditex s.r.o.
kontrolou hospodaření zabývají tři odborníci auditorské společnosti.

Liberec, konkrétně se

Závěr auditora:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení
Turnov za rok 2014 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení,
že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.
Auditor prověřil postupy účtování a řadu dalších skutečností spojených s chodem
svazku, jeho podněty obsažené ve zprávě kopírují stávající reálnou situaci organizace.
Závěrečný účet VHS
Činnost VHS je promítnuta do schváleného rozpočtu. V běžném roce byla realizována dvě
rozpočtová opatření. Hodnoty uvedené v tomto materiálu jsou vždy v sumách bez DPH.
Celkově organizace hospodařila s výdaji ve výši 209,6 mil. Kč, které byly kryty příjmy
v částce 210 mil. Kč a financováním ve výši -0,4 mil. Kč.
Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi,
dalšími pronájmy a příjmy na stavby od fyzických a právnických osob. Příjmy byly
překročeny o 300 tis. Kč (ř. 110 - plán 209 717 tis., skut. 210 018 tis.). Toto navýšení je
součtem skutečností vyšších příjmů proti některým nerealizovaným příjmům. Vyšší příjmy
měla organizace v dotačních prostředcích od obce Chuchelna 500 tis. Kč (ř.67), kdy vedení
obce avizovalo nedostatek fin. prostředků, který se promítl do rozpočtového opatření a
následně byl závazek splněn. Opačný případ je u obce Benecko, kdy vedení obce požádalo o
možnost uhradit slíbené dotační prostředky až v roce 2015, jedná se o částku 200 tis. Kč (ř.
15).
Rozpočtované výdaje svazku byly nenaplněny v částce 2,3 mil. Kč (ř. 344 - plán 211 895
tis., skut. 209 612 tis.). Neuskutečněné výdaje jsou způsobeny:
- Úsporou nákladů kanceláře ve výši 451 tis. (ř.54) úspora byla realizována téměř na
všech položkách
- Úsporou na opravách ve výši 1 461 tis. (ř. 151) fakticky se jedná o převedení akcí do
investic na základě posouzení auditora
- Úsporou na úrocích ve výši 78 tis. (ř. 166)
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- Navýšenými výdaji na investice ve výši 8 tis. (ř. 334)
- Navýšením ostatních investičních výdajů o 234 tis. (ř. 340) způsobenou převodem
položky z plánovaných režií
Nepoužité finanční prostředky tvoří zůstatek běžného účtu na konci roku a slouží pro pokrytí
nutných výdajů v lednu 2015.
Financování kleslo o 2,58 mil. Kč (ř. 363) zapojením skutečného zůstatku BÚ na konci roku
a zohledněním všech položek vztahujících se k pohybu DPH k 31. 12. 2014.
V roce 2014 VHS hospodaření organizace zvládlo a vytvořilo dobrý základ pro další období.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov za rok 2014 a Zprávu o kontrole hospodaření
VHS Turnov za rok 2014.
hlasování: 7 – 0 – 0

4) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2014
Svazek Mikroregion Český ráj je tvořen 14 členskými obcemi.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Kontrolu hospodaření Mikroregionu provedl zástupce Libereckého kraje, konkrétně Ing. Jiří
Heršálek se závěrem:
- nebyly zjištěny nedostatky
- nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
svazku v budoucnosti.
Ze zprávy je zřejmé, že svazek nemá v loňském roce žádné pohledávky, závazky, zastavený
majetek, neuskutečnil majetkové vklady. Realizoval pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
Svazek již dlouhou dobu funguje pod vedením paní starostky Karlovic Vlasty Špačkové,
poradkyně Jarmily Soldátové Láskové a účetní paní Ludmily Brzobohaté. Všechny jsou v této
činnosti zkušené a dělají ji dlouho, to je zárukou kvalitních výsledků.
Závěrečný účet
Realizované příjmy 761 473 99 Kč
Realizované výdaje 707 409 67 Kč
Příjmy svazku jsou tvořeny především dotacemi od členských obcí, nebo jiných poskytovatelů.
Svazek pak za tato prostředky realizuje na katastrech členských obcí investice a opravy majetku,
pořizuje drobný majetek. Po uplynutí doby udržitelnosti stanovené dotačním titulem převádí věci
pořízené z dotací do majetku obcí, kam náleží.
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Celková výše majetku činila 32 tis. Kč. Na běžných účtech v bance měl svazek peněžní
prostředky ve výši 583 150 Kč. Pohledávky byly nulové.

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2014 a Zprávu o kontrole
hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2014.
hlasování: 7 – 0 – 0

5) Výsledky podaných žádostí o dotace (cesta Babina a dětské hřiště u koupaliště)
Obec Kacanovy podala začátkem roku dvě žádosti o dotace:
- Obnova povrchu obecní komunikace
Jedná se o místní komunikaci v majetku obce v lokalitě Babina. Obnova povrchu již proběhla
v roce 2014 nákladem 1 014 863,- Kč včetně DPH. Byl realizován nový asfaltový povrch od
čp. 24 po dům čp. 84 v celkové délce 822 běžných metrů a 2,5 m průměrné šíře.
Financování bylo rozloženo do dvou let, v roce 2014 bylo uhrazeno 714 tis. Kč a v letošním
roce doplatek 300 tis. Kč.
V lednu 2015 bylo možné požádat o dotaci na Liberecký kraj do Programu obnovy venkova i
na akce realizované v roce 2014. Zastupitelstvo LK na svém posledním zasedání schválilo
poskytnutí dotace pro obec Kacanovy ve výši 304 459,- Kč. Dotační prostředky budou
potřebným příjmem do rozpočtu v roce 2015.
- Plácek her a radostí pro setkávání dětí – Kacanovy
Jedná se o realizaci nového dětského hřiště v prostoru vedle koupaliště. Předmětem projektu
jsou terénní úpravy placu, výstavba opěrné zídky, oplocení a vybavení hřiště dětskými
dřevěnými hracími prvky, lavičkami, stolem, odpadkovými koši. Předpokládané náklady na
realizaci akce jsou podle projektové dokumentace v ceně včetně DPH ve výši 552 tis Kč,
z toho cca 326 tis jsou náklady na dřevěné herní prvky.
V únoru 2015 byla podána žádost o dotaci na MMR ČR do programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, kde jsme uspěli a měli bychom po výběru dodavatele získat dotaci ve výši
maximálně 386 tis. Kč.
Předpoklad financování:
Zdroj
Dotace z MMR, 117D815, dt2
Obecní rozpočet, kapitola 3639-6121 - rezerva na investice
Celkem

Výše v Kč
386 477,70
165 633,30
552 111,00

Získání dotace je velkým úspěchem. Na ministerstvo bylo doručeno okolo 1400 žádostí a
dotační prostředky byly pro tento záměr velmi omezené.
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Další postup:
MMR nás vyzve k výběru dodavatele a po té bude přepočítána výše dotačních prostředků na
reálné vysoutěžené ceny podle smlouvy o dílo (dotace představuje 70% z konečné ceny díla).
Pro výběr dodavatele je nutné splnit povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách.
Náš projekt je zakázka malého rozsahu na stavební práce a podle toho bude také postupováno.
Zadavatel – obec musí postupovat transparentním a nediskriminačním způsobem. S výzvou
k podání nabídky budou obeslány firmy zabývající se touto odborností. Pro výběr
nejvhodnější nabídky navrhujeme ustanovit hodnotící komisi složenou ze zastupitelů obce.
Starosta dal hlasovat o schválení přijetí dotací a o vypsání veřejné zakázky na výběr
dodavatele pro plácek her dětí.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace od Libereckého Kraje z programu POV na akci „Obnova povrchu
místní komunikace“ ve výši 304 459,- Kč.
ZO schvaluje možnost přijetím dotace od MMR ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt „Plácek her a radostí pro setkávání dětí – Kacanovy“, souhlasí s vypsáním
veřejné zakázky na dodavatele stavby a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Michal Nožička,
Marcela Červová, Jitka Lukáčová, Jiří Procházka, Jozef Dobiaš, Ing. Jitka Broučková, Zuzana
Bártová.
hlasování: 7 – 0 – 0
6) Změna katastrální hranice obce
Obec Vyskeř podala v roce 2009 žádost o realizaci pozemkových úprav, zejména s cílem
upravit katastrální hranice obce v místech kde hranice katastru vede osou cesty nebo plochou
pozemků. Projektanti společně s odpovědným orgánem po dlouhé práci vypracovali projekt
na úpravu hranic cest. Přibližně před měsícem proběhlo místní šetření se zástupci obcí, kde
byl prezentován výsledek – návrh pozemkových úprav. Změnou pozemkové hranice
nedochází ke změně celkových výměr majetku obcí, veškeré změny jsou navrženy tak, aby
úbytek plochy byl kompenzován přírůstkem na jiném místě. Pro naši obec, ale i pro Vyskeř,
jsou navržené změny koncipovány s drobným nedostatkem. Jedná se o to, že na dvou úsecích
je situace taková, že příjezdová cesta, která je v majetku Vyskeře vede k nemovitosti na
katastru Kacanov a obdobně je to i na Vyskeři, kde cesta v majetku Kacanov slouží pro
příjezd k nemovitosti na katastru Vyskeře. Tato skutečnost se vedení obce nelíbí. V praxi by
to bylo tak, že Kacanovy se budou starat o cestu, která slouží Vyskeři a naopak. O této věci
bylo jednáno se starostou obce Vyskeř, kde je dohodnuto, že situaci budeme řešit odděleně od
předložených pozemkových úprav. Závěrem je nutné konstatovat, že navržené pozemkové
úpravy jsou i přes drobný uvedený nedostatek pro obě obce pozitivní a výsledek je pro oba
lepší, než předešlý stav.
Pro schválení navržených pozemkových úprav je nutné schválit podpis dohody mezi obcí
Kacanovy a obcí Vyskeř, která bude upravovat navržené vztahy a která bude sloužit pro zápis
změn do katastru nemovitostí.
Pan starosta doporučil ZO navrženou dohodu schválit a podepsat.
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Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s návrhem Dohody o změně hranice pozemku s obcí Vyskeř a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
hlasování: 7 – 0 – 0

7) Úprava odměn členů ZO
Od 1. 4. 2015 vstoupila v platnost novela přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterou se
mění odměny za výkon funkce členům zastupitelstev obcí. V Kacanovech byly dosavadní
odměny stanoveny tak, že starosta obce má cca 75% z možného maxima, místostarostka má
plné odměny a ostatní členové ZO dostávají v rozmezí od 40% – 50% možné maximální výše
měsíční odměny. Vzhledem k tomu, že práce na obci je mnoho (vyřizování základní
administrativy, agend, účetnictví, účasti na jednání spolků a svazků, péče o obec, zjišťování
skutečností a různých údajů,…) a vše je vykonáváno ve volném čase vedle standardního
zaměstnání, je nutné i tuto činnost odpovídajícím způsobem ohodnotit. Dalším pohledem je
skutečnost mírného zákonného navýšení těchto odměn uvedenou novelou přílohy. Po
předběžném projednání navrhujeme ZO schválit následující aktualizaci odměn členů ZO:
-

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 55% ze stanovené výše odměny podle právní
úpravy
předseda finančního a kontrolního výboru 45% ze stanovené výše odměny podle
právní úpravy
členové výborů 40% 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 1.7.2015 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
55%, neuvolněného předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 45%, neuvolněného
člena každého výboru ve výši 40% 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

8) Oprava pomníku padlých u hřbitova
V naší obci se u hřbitova nachází pomník padlých obětí v Kacanovech z první a druhé světové
války. Hřbitov a celé jeho okolí je již po několik let stále vylepšována opravován z různých
dotačních titulů, jen tento pomník je stále původní. Dnes se dá říci, že je to poslední věc v této
části obce, která je původní a potřebovala by zlepšit. Ministerstvo obrany již od roku 2011
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poskytuje v rámci programu „Zachování a obnova historických hodnot“ finanční prostředky
na obnovu a zabezpečení péče o válečné hroby. Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na
všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností dle zákona o válečných hrobech a pietních místech. Cílem programu je
udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu a uchovat a
vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuli v boji nebo v důsledku aktivní
účasti ve válečném konfliktu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední neopravenou záležitost u hřbitova, navrhujeme ZO
pokusit se podat žádost o dotaci a opravit pomník padlých. Nabídku na opravu hrobu podal
Antonín Gábr ze Všeně, cena se pohybuje v částce do 70 tis. Kč včetně DPH. Starosta
informoval o skladbě prací, které by měly být v rámci rekonstrukce realizovány a o jejich
výši. Dotace Ministerstva obrany na realizaci akce je max. 80 % z celkových nákladů na
stavební část. Limitem je minimální výše poskytované dotace, ta činí 50 tis. Kč. Uzávěrka
podaných žádostí je vždy k 31. 1. daného roku, ve kterém pak musí být akce realizována. Pro
nás by to znamenalo podat žádost do konce příštího ledna, počkat na rozhodnutí hodnotící
komise a v příštím roce opravu pomníku uskutečnit. Bylo by dobré, pokud by se vše podařilo
ještě před oslavami výročí založení obce.
Starosta dal hlasovat o podání žádosti o dotaci na opravu válečného hrobu v Kacanovech.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo obrany ČR o dotaci do programu ISPROFIN
č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot" na projekt „Oprava válečného hrobu
CZE 5109-30419 v Kacanovech“.
hlasování: 7 – 0 – 0

9) Oprava cesty ke Kopicovu statku
Na cestě ke Kopicovu statku je nutné v úseku pod posledním stoupáním zrealizovat opravu
krajnice spojenou se zpevněním příkopu. V této části komunikace došlo k destrukci cesty,
konkrétně k vymletí příkopu dešťovými vodami. Příkop se tak nebezpečně rozšířil a zvětšil,
stávající podloží pod komunikací je vyplaveno, asfaltové krytí v krajní části cesty nemá
podloží a hrozí prolomení povrchu asfaltu a tím riziko neprůjezdnosti pro osobní dopravu.
Uvedenou situaci je nutné bezodkladně řešit. Pro opravu komunikace oslovíme Technické
služby Turnov, které v naší obci opravy komunikací realizují. Nabídková cena bude
posouzena podle jednotkových cen obdobných prací v obci v minulém období. Náklady na
opravu odhadujeme max. do částky 150 tis včetně DPH.
V rozpočtu obce jsou alokovány prostředky na opravy komunikací, oprava cesty bude
uhrazena z této kapitoly.
Starosta dal hlasovat o schválení opravy cesty ke Kopicovu statku.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí nutnost opravy cesty ke Kopicovu statku a souhlasí s realizací opravy
nákladem do výše max. 150 tis. Kč včetně DPH.
hlasování: 7 – 0 – 0
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10) Stav příprav oslav výročí založení obce
Naše obec plánuje v posledním červnovém víkendu příštího roku oslavu výročí vzniku obce.
Vedle knihy, kterou chce obec vydat, bude nutné ustanovit komisi, která se bude pravidelně
scházet a bude organizovat a zajišťovat ostatní činnosti a záležitosti spojené s oslavami. Bude
dobré, když zde budou zastoupeny všechny spolky z Kacanov. Komise se bude scházet
pravidelně a bude si s sebou případně zvát další pomocníky pro přípravu akce.
Ing. Egert informoval o tom, že pan Jakubec se z časových důvodů omluvil z činností, které
původně přislíbil na tvorbě knihy. Slíbené články napíše, ale knihu nebude koordinovat. Pan
Starosta sdělil, že o uvedeném problému ví a že má cestu, jak situaci řešit.
Ing. Egert požádal všechny přítomné o možnost zapůjčení historických dokumentů o životě
obce. Pan starosta se připojil k této žádosti a ujistil všechny přítomné, že jim zapůjčené
dokumenty budou vráceny. Všechny dokumenty, které nebudou použity do knihy, budou
zpracovány elektronicky a budou k dispozici k vydaným knihám na CD nosiči.
Ing. Vlčková upozornila na Konice, které by stály za uvedení mezi veřejnost.
Pan Raulim zmínil Chlum, který je také významnou lokalitou a stál by za zmínku.
Ing. Egert informoval o skutečnosti, že v loňském roce vydal na svůj náklad knihu o
Kacnovech, o kterou neměli lidé z Kacanov zájem. Pan starosta uvedl, že by bylo dobré o této
skutečnosti lépe informovat všechny občany.
Starosta dal hlasovat o informaci o průběhu příprav a jmenování komise.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí informace o stavu příprav oslav obce a jmenuje komisi pro přípravu oslav
založení obce ve složení: Michal Nožička, Marcela Červová, Blanka Randáková, Jiří Richter,
Jitka Lukáčová, David Skála, Iveta Melíšková, Jozef Dobiaš.
hlasování: 7 – 0 – 0

11) Nátok vody na koupaliště
Pro koupaliště v Kacanovech aktuálně existuje nátok vody, který pochází ze dvou vodních
zdrojů – ze studánky nad Kulturním domem a z jímání vody, které ústí v čerpací stanici u
Kulturního domu a v minulosti sloužilo jako zdroj pro systém veřejného vodovodu a pro
zásobování části obce pitnou vodou.
Správce koupaliště měl v dubnu kontrolu z KHS, která odebrala vzorek vody u nátoku do
koupaliště a zjistila mírně překročené hodnoty enterokoků. Enterokoky jsou fekální bakterie,
které se dostaly do vodních zdrojů. Tato situace se vyskytla již před třemi lety. Tenkrát stejně
jako dnes jsme provedli prohlídku vodních zdrojů. V ČS došlo k akumulaci vody, která zde
nemá za normálního stavu být. Příčinou bylo neprůchodné potrubí v místě u hracího plácku u
KD. Pracovníci SčVK zanesené potrubí vyčistili, byla provedena dezinfekce potrubí a nové
vzorky vody, které vykázaly kvalitu vody v nátoku již bez enterokoků. V příštím období bude
nutné položit nové vedení od čerpací stanice k potoku. Dále bude nutné realizovat drobné
opravy v čerpací stanici.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
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Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí řešený problém s kontaminací nátokové vody do koupaliště.
hlasování: 7 – 0 – 0
12) Různé
Změna č. 1 ÚP v Kacanovech
V červnu 2013 ZO schválilo pořízení změny č. 1 Územního plánu obce. Soutěží byl vybrán
projektant Ing. Eduard Žalude z Prahy – zkušený v tomto oboru.
Prvním krokem tohoto procesu bylo vypracování Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
Kacanovy, kde byly zohledněny všechny aspekty vývoje v obci, ve vazbě na schválený ÚP,
požadavky obce a občanů na jeho změnu. Následovalo společné jednání a vyjádření
dotčených orgánů. Po zapracování výsledků projednání byl návrh změny ÚP zveřejněn na ÚD
a proběhlo veřejné projednání, na které nepřišel žádný zástupce veřejnosti. Nyní bude
vypracován čistopis, který bude předložen ke schválení na některém z příštích jednání ZO.
Pořízení techniky pro údržbu obce
Pan starosta informoval o tom, že obec objednala techniku na údržbu obecní zeleně a na práci
v obci, konkrétně se jedná o zahradní traktor - samojízdnou sekačku na trávu RIVIÉRA včeně
valníku. Cena sekačka je 133 tis. Kč. Věříme, že uvedený stroj bude prospěšný pro údržbu
pořádku v obci

Kanalizace pod Sedláčkovými
V jarních měsících se v prostoru pod Sedláčkovými projevila nepříjemná skutečnost spojená
s nedostatečným odtokem povrchové vody ale i dešťových vod a přepadů ze septiků od
přilehlých nemovitostí. Uvedené vody byly původně přivedeny do stávající vybudované
jímky a odtud otevřeným přírodním korytem do potoka. Vlivem neprůchodnosti přírodního
koryta, vzniklé dobou provozování – zarostlé, usazené nánosy zeminy,… se voda hromadila
na sousedním pozemku a začala zapáchat. Bylo nutné v rámci běžné údržby vyčistit koryto a
zajistit tím jeho průchodnost. Vzhledem k tomu, že se uvedená situace v pravidelných
intervalech opakuje, bylo rozhodnuto otevřené koryto zatrubnit. Materiál na zatrubnění
uhradila obec a práci pro obec bezplatně provedla firma Pavla Richtera.
Pořízení dresů pro soutěžící členy SDH
Na minulém jednání ZO bylo informováno o pořízení uniforem pro členy SDH a že by bylo
dobré, kdyby naši hasiči měli i pro útok na soutěži odpovídající oblečení, které by
reprezentovalo jak hasičský sbor, tak obec. Pořídili jsme proto našim soutěžícím sportovní
oblečení v barvách obce, které mělo úspěch a všem se velmi líbilo.
Vítání občánků
V sobotu 23.5. proběhlo vítání nových občánků v naší obci. Tuto hezkou tradici, kterou ctilo
minulé vedení obce, chceme dále zachovat. V letošním roce jsme přivítali 4 nové občánky,
omluvili se Ištvánkovi, kteří by se chtěli zúčastnit až příští rok. Celá akce byla zdařilá, mladé
rodiny dostaly drobné dárečky, pořídily se fotky z průběhu celého setkání, fotky malých
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občánků v kolébce i tradiční společné foto. Další vítání malých přírůstků obce proběhne opět
za rok.
Školka Olešnice
Na minulém jednání jsme informovali o jednání, která plánujeme ve věci umísťování našich
dětí do školky v Olešnici. Proběhla schůzka vedení obce Vyskeř, Kacanovy a Olešnice a paní
ředitelky ze školky. Dnes zatím nedošlo k dohodě, ale vše nasvědčuje tomu, že od příštího
roku budou mít Kacanovy stejné podmínky pro umístění dětí, jako Vyskeř a Olečnice.
Odpady v obci
V obci je produkováno více druhů odpadů - směsný komunální odpad, papír, bioodpad,
železo, sklo, plasty. Všichni by měli takto své odpady třídit a obec by měla vytvořit podmínky
pro to, aby každý tuto možnost měl.
Aktuálně je uzavřená smlouva na řešení odložení bioodpadu - občané Kacanov mohou
bioodpad vyvážet do turnovské kompostárny s tím, že si musí sami uhradit náklady na jeho
zpracování.
V obci dále probíhá třídění papíru, skla a PET lahví. Jednali jsme proto se zástupci nynější
svozové společnosti s cílem zajistit možnost kumulace i ostatních plastů. Dostali jsme
postupně dvě nabídky a to, že by jednou měsíčně sváželi speciální pytle na ostatní plasty,
nebo by obec vyčlenila prostor pro lokalizaci pytlů a svozová firma by si je odvezla vždy,
když by jich byl určitý počet, který by zaplnil nákladní auto. Další možností je využít nabídku
TS Turnov, které odvezou kontejner na veškeré plasty (to znamená ostatní plasty i PET lahve
společně. Kontejnery by nám poskytla firma Marius Pedersen bezplatně a odvoz bychom
hradili podle potřeb Technickým službám.
Starosta vyzval přítomné k vyjádření názoru na to, jak by chtěli třídit plastové odpady. Téměř
většina přítomných se přiklání k názoru, že by bylo dobré zajistit kontejner na směsné plasty.
Zájezd do divadla
Na minulém jednání ZO jsme informovali o záměru vedení obce uskutečnit zájezd do
pražského divadla. Konkrétně se jedná o muzikál Fantom opery v divadle Goja na pražském
Výstavišti v Holešovicích. Zájezd bude uskutečněn v případě zájmu min 30 osob, termín
představení max. do poloviny listopadu. Zájemci si zaplatí hodnotu vstupenky a obec zaplatí
autobus. Bude nutné závazně zjistit zájem.
13) Diskuse
Pan Krbeček informoval o tom, že křižovatka pod Bártovými není ideálně označena a hrozí
tam nebezpečí dopravní nehody. Je nutné osadit vhodnou dopravní značku pro zajištění
přednosti v jízdě.
Pan starosta k uvedenému sdělil, že křižovatka je na katastru Olešnice. Obec pošle Olešnici
požadavek na řešení tohoto problému.
Štěpám Brodský – u hřbitova dochází k parkování osobních aut u kontejneru. Odstavené vozy
brání průjezdu, bylo by dobré nějakým způsobem toto regulovat.
Pan starosta sdělil, že tato situace je těžko řešitelná, osazení dopravní značky řeší problém
nedostatečně a platí pak pro všechny. Uvedenou věc budeme sledovat.
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Jiří Sedláček – na hřbitově jsou tři konve na zalévání a všechny tři jsou děravé, bylo by dobré
koupit nové.

14) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:10 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Dohoda o změně hranice obce
3) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kacanovy za rok 2014
4) Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2014
5) Účetní závěrka k 31.12.2014

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 6. 2015
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jitka Lukáčová

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

Ing. Jitka Broučková

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

Michal nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 5. 6. 2015

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 4. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku
Lukáčovou a Ing. Jitku Broučkovou a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Projednalo Závěrečný účet obce za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrad. ZO
schvaluje účetní závěrku obce k 31. 12. 2014.
3. Bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov za rok 2014 a Zprávu o kontrole
hospodaření VHS Turnov za rok 2014.
4. Bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2014 a Zprávu o
kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2014.
5. Schvaluje přijetí dotace od Libereckého Kraje z programu POV na akci „Obnova
povrchu místní komunikace“ ve výši 304 459,- Kč. ZO schvaluje možnost přijetím
dotace od MMR ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt
„Plácek her a radostí pro setkávání dětí – Kacanovy“, souhlasí s vypsáním veřejné
zakázky na dodavatele stavby a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Michal
Nožička, Marcela Červová, Jitka Lukáčová, Jiří Procházka, Jozef Dobiaš, Ing. Jitka
Broučková, Zuzana Bártová.
6. Souhlasí s návrhem Dohody o změně hranice pozemku s obcí Vyskeř a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
7. ZO s účinností od 1.7.2015 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 a kulturního a sociálního výboru
ve výši 55%, neuvolněného předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 45%,
neuvolněného člena každého výboru ve výši 40% 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.
8. Souhlasí s podáním žádosti na ministerstvo obrany ČR o dotaci do programu
ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot" na projekt „Oprava
válečného hrobu CZE 5109-30419 v Kacanovech“.
9. Bere na vědomí nutnost opravy cesty ke Kopicovu statku a souhlasí s realizací
opravy nákladem do výše max. 150 tis. Kč včetně DPH.
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10. Bere na vědomí informace o stavu příprav oslav obce a jmenuje komisi pro přípravu
oslav založení obce ve složení: Michal Nožička, Marcela Červová, Blanka Randáková,
Jiří Richter, Jitka Lukáčová, David Skála, Iveta Melíšková.
11. Bere na vědomí řešený problém s kontaminací nátokové vody do koupaliště.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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