Zápis
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 15. 12. 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 18:55
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
omluvila se Ing. Jitka Broučková a Jozef Dobiaš. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále
bylo přítomno 10 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Bc. Zuzanu Bártovou,
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 zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017
3. Schválení rozpočtu na rok 2018
4. Sociální výpomoc – schválení daru pro seniory
5. Úprava poplatků za komunální odpad
6. Schválení finančního daru na činnost pro MAS pro Český ráj a Střední Pojizeří,
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce – stromy
8. Návrh rozpočtu pro rok 2018 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
za rok 2017, Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce
2017
9. Aktualizace vnitřní organizační směrnice obce
10. Schválení odměn členů ZO v souladu s novou právní úpravou
11. Aktualizace vnitřní organizační směrnice obce
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 14. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 5 – 0 – 0
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2) Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017
Starosta seznámil přítomné s návrhem čtvrtého rozpočtového opatření pro rok 2017.
Rozpočtové opatření řeší pouze korekci příjmů a výdajů uvnitř těchto položek a výsledná
hodnota je jak u příjmů, tak u výdajů nulová, takže celkové rozpočtované sumy příjmů a
výdajů se rozpočtovým opatřením nemění.
U příjmových položek navyšujeme příjem obce na podílu DPH o 100 tis Kč a proti tomu
rušíme příjem platby za pořízení změny ÚP a příjmy na hřbitově. Další korekce je u
financování proběhlých voleb do poslanecké sněmovny.
Výdaje mají k upřesnění více položek. Na předpokládanou skutečnost upravujeme výdaje na
služby, el. energii, opravy komunikací, odměny ZO, koupaliště, hřbitov, pojištění a další
služby.
Předložené rozpočtové opatření zachycuje aktuální vývoj hospodaření obce s výhledem do
konce roku.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2017.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2017 s úpravou jednotlivých položek příjmů a
výdajů dle návrhu s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění.
hlasování: 5 – 0 – 0
3) Schválení rozpočtu na rok 2018
Starosta seznámil přítomné se splněním zákonné povinnosti vyvěšení návrhu rozpočtu obce
Kacanovy na rok 2018 na úřední desce úřadu a na webových stánkách obce po dobu nejméně
15 dní před jeho schválení na ZO. V letošním roce byly na úřední desce obce nově spolu
s návrhem rozpočtu na rok 2018 vyvěšeny v souladu s novým nařízením dle § 5 zákona č.
23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti také informace o schváleném rozpočtu na 2017,
včetně jeho očekávaného plnění k 31.12.2017.
Proti vyvěšené variantě rozpočtu pro rok 2018 předkládáme pro schválení rozpočet
s drobnými změnami, vzešlými v době vyvěšení. Rozpočet navržený ke schválení vychází ze
známé skutečnosti roku 2017, 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 2018. Obec má rozpočtované příjmy ve výši
3 275 150,- Kč. Největší a zásadní položkou příjmů jsou daňové příjmy obce v částce ve výši
téměř 2,54 mil. Kč, tedy o cca 300 tis vyšší než v loňském roce, příjmy z nájmů v součtu ve
výši 193 tis. Kč (KD, koupaliště, byty, pozemek, hroby, vodovod), předpokládaný příjem
dotace na kontejnerová stání ve výši 120 tis. Kč, příjem z poplatků za odpad ve výši 159 tis.
Kč, a další příjmy z poplatků za psy, ubytování, služby v KD, vstupné, třídění odpadu,….
Další možné rozpočtové příjmy, o kterých dnes nevíme, budou řešeny rozpočtovými
opatřeními v průběhu roku.
Ve financování je vysokou kladnou položkou, která vzniká zapojením plánovaného zůstatku
na běžném účtu k 1. 1. 2018 ve výši 1 300 000,- Kč. Jedná se o uspořené prostředky, které
může obec použít na plánované investice a opravy v roce 2018, nebo v příštích obdobích.
Výdaje má obec naplánovány ve výši 4 575 150,- Kč, jsou cca o 300 tis vyšší než plánované
výdaje v rozpočtu pro rok 2017. Výdajová položka zahrnuje rezervu na investice ve výši 1,86
mil. Kč, dále výdaje na správu obce a zastupitelstvo 880 tis. Kč, vybudování kontejnerových
stání v částce 259 tis. Kč, poplatek za komunální odpad ve výši 232 tis. Kč, úpravu zeleně,
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opravy komunikací, kulturního domu, koupaliště, úpravu webových stránek obce, změnu
územního plánu, veřejné osvětlení, opravu pomníku u hřbitova, a další.
Příjmy a financování pokryjí výdaje na plánované aktivity obce. Rozpočet obce je tím
schodkový.
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 na rok 2018. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2018 v příjmech ve výši 3 275 150,- Kč, ve
výdajích ve výši 4 575 150,- Kč a financování v částce 1 300 000,- Kč a zároveň bere na
vědomí zveřejnění očekávaného plnění rozpočtu k 31.12.20107 na úřední desce obce
v souladu s platnou legislativou.
hlasování: 5 – 0 – 0
4) Sociální výpomoc – schválení daru 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 1 100,- Kč až
1 800,- Kč. Celkem bylo rozděleno 10 finančních darů v celkové výši 15 200,- tis. Kč, tedy
částka, která byla na tuto výši upravena aktuálním rozpočtovým opatřením. 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 a pověřuje starostu obce
podpisem darovacích smluv.
hlasování: 5 – 0 – 0

5) Úprava poplatků za komunální odpad
Od příštího roku zvedne naše svozová firma cenu za svoz a likvidaci odpadu a to u všech
možností objemu a frekvence svozu v průměru o 12,4%. Vzhledem k tomu, že obec svoz a
likvidaci odpadu při započtení všech souvisejících příjmů a výdajů již dnes dotuje částkou cca
25 tis. Kč ročně, není možné ponechat toto zdražení vstupu bez současného zdražení pro
obyvatele.
Úprava ceníku pro jednotlivé možnosti svozu vychází z nově navržených cen placených obcí
Severočeským komunálním službám. Nové stanovení poplatků za odpad je opět rozděleno na
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dvě základní kategorie a koresponduje s náklady, které bude obec hradit svozové firmě. Část
obce, která je řešena pytli na odpad a část obce, která má popelnice ve třech různých
velikostech a s různými režimy svozů. Výsledkem přepočítání skutečných výdajů hrazených
obcí je aktuální nový ceník.
Starosta podrobně přečetl jednotlivé kategorie možností svozu popelnic a nově navrhované
ceny za tuto službu. Shodně s úpravou cen za popelnice se upravují poplatky za pytle a to jak
pro trvale bydlící, pro chalupáře i pro individuální odběratele.
Poslední úprava ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu byla k 1. 1. 2016, po té, co byla
5 let ve stejné výši. V ceně za komunální odpad pro jednotlivé domácnosti jsou určitým
poměrem zahrnuty poplatky za odvoz kontejnerů s tříděným odpadem a likvidace objemného
a nebezpečného odpadu, která v naší obci probíhá dvakrát ročně. Nikdy se však nevyhneme
tomu, aby tyto náklady obce byly plně pokryty vybranými poplatky za odpad, obec bude vždy
tuto komoditu ze svého rozpočtu lehce dotovat.
Nový ceník poplatků za odpad bude k dispozici na webových stránkách obce a bude platný od
1.1.2018.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje nové ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v obci Kacanovy dle
přiloženého návrhu s platností od 1. 1. 2018.
hlasování: 5– 0 – 0

6) 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 aktuálním počtu 222 obyvatel znamená darovat ve prospěch OPS pro
Český ráj částku ve výši 884,- 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.
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 prospěch Obecně prospěšné společnosti pro
Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří ve výši 4,- Kč na obyvatele, dle stavu obyvatel
obce Kacanovy k 1. 1. 2018 za rok 2018 a pověřuje starostu obce podpisem darovací
smlouvy.
hlasování: 5 – 0 – 0
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7) Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce – stromy
V roce 2010 realizovala Obecně prospěšná společnost pro Český ráj v naší obci projekt
„Obnova místních komunikací III. Etapa“. Uvedeným projektem OPS nákladem 18 171,- Kč
pořídila 5 kusů stromů – hlohů vysazených na p.p.č. 242/8, 83/1 v k.ú. Kacanovy. Dotace byla
poskytnuta ve výši 95% nákladů projektu.
V době realizace projektu měla naše obec s příjemcem dotace – OPS, uzavřenou smlouvu o
výpůjčce, kterou obec poskytla uvedené pozemky ve prospěch OPS, aby tato mohla
uskutečnit výsadbu dotované zeleně. Vzhledem k tomu, že již uplynula doba udržitelnosti
projektu stanovená poskytovatele dotace, je nyní možné ukončit tento vztah s OPS. OPS vrátí
obci do užívání zpět vypůjčené pozemky a současně převede smlouvou o bezúplatném
převodu majetku pořízené stromy do majetku obce.
Starosta dal hlasovat o sepsání smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod 5 kusů stromů – hlohů umístěných na p.p.č. 242/8, 83/1
v k.ú. Kacanovy do majetku obce Kacanovy a současně pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj.
hlasování: 5 – 0 – 0

8) Rozpočet pro rok 2018 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj za
rok 2017, Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce
2017
Obec Kacanovy je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj. Od loňského
roku vlastní tento svazek uskupení OPS pro Český ráj, proto vám předkládáme na vědomí
důležité informace o chodu a činnosti těchto pro naši obec důležitých sdružení.
Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017
Starosta informoval přítomné o zprávě Mikroregionu Český ráj o finančním hospodaření
organizace v roce 2017. 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 zůstatku na účtech v roce 2017. 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 a údaje o jejich úhradě. Kontrolu hospodaření provedla paní Ludmila
Brzobohatá. 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 830 429,94 Kč.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
Rozpočet Mikroregionu Český ráj
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl řádně vyvěšen na úředních deskách členských obcí, následně
byl projednán také revizní skupinou svazku Mikroregionu Český ráj, s výsledkem bez
výhrad.
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Mikroregion v roce 2018 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, webové
stránky – doména, cestovné a telefonní poplatky.
Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2017
Starosta informoval přítomné o Protokolu o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český
ráj v roce 2017. 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 Ing. David
Horák, Vít Svoboda. Proběhla kontrola účetních dokladů a zůstatku na účtech v roce 2017.
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 2016, 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 2018 a Zprávu o finanční
činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017 a Protokol o výsledku kontroly hospodaření
OPS pro Český ráj v roce 2017
hlasování: 5 – 0 – 0
9) Schválení odměn členů ZO v souladu s novou právní úpravou
S účinností od 1.1.2018 se na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev obcí mění jejich odměny. Uvedené nařízení vlády mění doposud nastavený
systém odměňování podle velikostí obcí:
• vzniká 11 velikostních kategorií obcí - výše odměn je závislá na velikosti obce
• velikostní kategorie se rozlišují dle počtu obyvatel s trvalým pobytem v obci k 1.1.
kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obcí (zastupitelstva
zvolená v roce 2014 budou ke stanovení výše odměny počítat s počtem obyvatel k
1.1.2014) do počtu obyvatel se počítají i cizinci s trvalým pobytem
Neuvolnění:
• neuvolněný starosta musí pobírat alespoň minimální odměnu ve výši 30% z částky pro
uvolněného starostu v příslušné velikostní kategorii (menší částka není přípustná)
• při souběhu funkcí jsou neuvolnění zastupitelé odměňování souhrnně za nejvýše tři
současně vykonávané funkce (např. je možné sčítat odměny za funkci ve třech
různých výborech). Nelze však přičítat odměny za funkce zastupitele obce, starosty,
místostarosty.
• neuvolněným členům zastupitelstev stanoví nové nařízení vlády maximální výši
odměn za výkon funkce. Přesnou částku odměny stanoví zastupitelstvo obce svým
rozhodnutím - je vhodné usnesení přijmout ještě v roce 2017.

6

Uvolnění:
• při souběhu funkcí jsou uvolnění zastupitelé odměňováni pouze za nejvyšší
vykonávanou funkci
• uvolněným zastupitelům obce bude od 1.1.2018 příslušet částka přesně stanovená
nařízením vlády č. 318/2017
• od 1.1.2018 se nově eviduje čerpání dovolené - nárok na dovolenou je ve výši 5 týdnů
- čerpat je možné maximálně 25 dní v pracovních dnech (Po-Pá s výjimkou svátků)
V naší obci máme jen neuvolněné členy ZO, to znamená, že výkon funkce vykonávají při
svém hlavním zaměstnání. Doposud podle staré právní úpravy pobírali starosta a
místostarostka odměnu v plné výši dle právní úpravy a ostatní členové ZO vždy podílem
z maxima podle platné úpravy. Proto pro další období navrhujeme na tento systém navázat a
podle nového nařízení vlády schválit odměňování členů ZO takto:
starosta, místostarostka
100 % finančního limitu podle právní úpravy
předseda kulturního výboru
80 %
předseda finančního výboru
60 %
předseda kontrolního výboru
60 %
člen ZO a zároveň člen výboru
60 %
- s tím, že vypočtené procento odměny je zaokrouhleno na 10 Kč nahotu.
Starosta dal hlasovat o stanovení odměn za výkon funkce členů ZO.
Návrh na usnesení:
ZO s účinností od 1.1.2018 stanovuje:
- odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce a neuvolněné místostarostky obce
v maximální částce podle stanovené výše odměny dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev obcí, v platném znění,
- odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO a zároveň předsedy kulturního výboru ve
výši 80%, neuvolněného člena ZO a zároveň předsedy finančního a kontrolního výboru ve
výši 60%, neuvolněného člena ZO a zároveň člena výboru ve výši 60% ze stanovené výše
odměny, vše zaokrouhlené na celé desetikoruny nahoru a vše dle přílohy nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev obcí, v platném znění.
hlasování: 5 – 0 – 0

10) Aktualizace vnitřní organizační směrnice obce
Naše obec měla schválenou vnitřní organizační směrnici, která upravovala postupy
v evidenci, oceňování a vyřazování majetku, evidenci pohledávek, číslování dokladů, postupy
v účtování a inventarizaci, oběh účetních dokladů, účtový rozvrh a další záležitosti kolem
účetnictví a majetkové evidence. Ve směrnici byly uvedeny všechny právní normy, které se
k daným postupům vztahují. Postupem času se změnilo označení některých právních norem,
proto je nyní potřeba směrnici aktualizovat, aby údaje v ní obsažené byly v souladu
s platnými předpisy. Ostatní obsah směrnice zůstává beze změny.
Starosta předložil návrh směrnice a následně dal hlasovat o schválení vnitřní organizační
směrnice obce Kacanovy.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje s účinností od 15. 12. 2017 předloženou vnitřní organizační směrnici obce
Kacanovy.

11) Různé
Pan starosta informoval přítomné:
Společné bruslení obce Kacanovy a Vyskeř
starosta pozval všechny přítomné a další občany Kacanov na tradiční společné bruslení, které
je organizované společně s obcí Vyskeř. Přijďte se protáhnout ve středu 27. prosince mezi
18:00 – 19:45 hodinou a pak ještě jednou v sobotu 3. února mezi 9:00 – 11:00 hodinou.
Tradiční hokejový zápas proběhne v sobotu 17. března od 9:00 do 12:15 hodin. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.

Volby prezidenta - informace
Ve dnech 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.
Kreslené mapy obce Kacanovy
Obec Kacanovy je ve spolupráci s Mikroregionem Český ráj pořizovatelem nových
kreslených map obce. Mapa bude ve dvou formátech – v malé skládačce a současně budou
zhotoveny billboardy ve stejné velikosti jako jsou stávající mapy umístěné u Králíčku a u
koupaliště. Tvůrcem mapy je pan Blažek z Hořic (z památkového úřadu). Tato mapa navazuje
na podobné mapy sousedních obcí a měla by zlepšit orientaci turistů a všech návštěvníků
obce.
Oprava pomníku u hřbitova
U pomníku válečných obětí v naší obci bylo zjištěno, že se deformuje jeho zadní stěna, na
kterou tlačila zemina pod oplocením hřbitova. Obec na podzim přistoupila k opravě zadní zdi
pomníku. Záštitu nad opravou měl Jakub Třešňák, dále se účastnili Brodští a pan Kukeně
s bagrem. Za obec akci hlídal pan Jiří Procházka. Nejzásadnější oprava je dnes ukončena, byla
přeskládaná celá zadní stěna, na jaře budou do čista dokončeny terénní úpravy okolí, bude
otryskán pískovec a nanesena ochranná vrstva na kámen. Celkový náklad byl v letošním roce
cca 35 tis. Kč.
Vítání občánků
Začátkem prosince proběhlo v naší obci vítání občánků. Vítali jsme 4 malé občánky, akce se
vydařila. V loňském roce jsme měli 8 malých dětí a pro příští období zatím nemáme
8

informace o dalších přírůstcích. Informace o vítání občánků byla zveřejněna i v časopise
Turnovsko.
Rozsvěcení vánočního stromku
Letošní vánoční strom pro obec poskytla rodina Egertova, za což jí touto cestou děkujeme.
Hasiči strom postavili a rodina Dobiašova jej společně s panem Pacholíkem ozdobila.
Rozsvěcení stromečku se stalo v naší obci tradicí, nechybělo malé občerstvení a koledy
v podání skupiny PROVAZ a dětí z hudební školy v Turnově pod vedením pana Richtera.
Zájezd do divadla
Obec se v loňském roce snažila pořádat zájezd na divadelní představení Ples upírů, který se
pro malý zájem občanů nakonec nekonal. V letošním roce nám obec Vyskeř nabídla volná
místa v autobuse na zájezd, který pořádala, na divadelní představení Hašlerky v divadle Na
Vinohradech. Z Kacanov se zúčastnilo cca 10 zájemců. Pro příští období jsme se dohodli
s Vyskeří, že se pokusíme ve společném pořádání autobusových zájezdů di pražských divadel
pokračovat. První plánované představení směřujeme na přelom února a března. Všichni
občané budou o jeho pořádání informováni.
Likvidace černé skládky u Svaté Anny, opakované naplnění kontejneru u hřbitova
Obec ve spolupráci s hasiči v listopadu uklidila černou skládku u Svaté Anny, která zde byla
již delší dobu.
Další smutnou skutečností je stav, kdy neznámý občan naplnil kontejner na hřbitovní odpad
hned po té, co byl vyprázdněn při podzimním hromadném svozu objemného odpadu. Obec
kontejner opakovaně vyvezla a upozorňuje své občany na skutečnost, že během roku tento
kontejner slouží pouze na hřbitovní odpad. Jeho využití pro skládkování odpadu během roku
je nepřépustné. Je smutné, že si někteří z nás počínají takovýmto způsobem.
Suchý jasan u Chalmovianských
Začátkem září obec upozornila majitele komunikace - Liberecký kraj - na skutečnost, že se
v naší obci na okraji komunikace nachází suchý jasan, který může ohrožovat projíždějící
automobily i kolemjdoucí. Správce komunikace následně požádal obec o povolení ke kácení,
které bylo vydáno do termínu 30.11.2017 následně bylo požádáno o prodloužení tohoto
povolení do data 31.3.2018. věříme, že se správci krajské komunikace podaří nebezpečný
strom pokácet a uklidit.
Výměna elektrického vedení
ČEZ v tomto týdnu prostřednictvím najaté dodavatelské firmy vyměnil v naší obci v lokalitě u
Bártových a v lesní cestě na Vyskeř sloupy elektrického vedení. Jedná se o akci dlouhodobě
připravovanou. Dodavatelská firma ani ČEZ před započetím prací obec neinformovali o jejich
zahájení ani o době jejich trvání a nikterak s obcí nekomunikovali. Dodavatelská firma značně
znečistila obecní komunikaci a poničila soukromé pozemky a lesní cestu. Vedení obce
s firmou jednalo a dostalo příslib k nápravě.
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Propustek nad Králíčkem
Oprava propustku na Králíčkem je ze strany KSSLK dokončena, ale pravděpodobně kvůli
spěchu při dokončování prací je stavební místo nedostatečně uhutněné a následně si podloží
dále sedá. Obec iniciovala informaci směrem k investorovi s cílem opravit tento stav v letních
měsících nebo před uplynutím záruční doby. K tomuto kroku dostala za strany KSSLK
příslib.

12) Diskuse
Jan Bílý: Jak je nastaveno nájemné na koupališti?
- Nájemné na koupališti je nastaveno historicky. V minulosti koupaliště nikdo
neprovozoval, koupaliště nebylo udržované a bylo v žalostném stavu. Cca před 30 lety
si pan Karmazín vzal koupaliště pod svou správu a obec byla ráda, že o koupaliště má
někdo zájem, že ho provozuje a že se o pronajatý majetek vzorně stará. Za dobu jeho
provozu bylo koupaliště zvelebeno jak z prostředků obce, tak z prostředků
pronajímatele. Dnešní výše nájemného je necelých 40 tis ročně.
Jan Randák – jak je složité instalovat svodidla na komunikaci pod Bílými?
- Jedná se o komunikaci v majetku obce, která je velmi úzká a pořízením svodidel se
dále zúží. Komunikace si stále sedá směrem ze svahu. Komunikace je nebezpečná
zejména v zimním období, kdy je kluzko. Dojdeme na místo a vyhodnotíme situaci,
navrhneme nějaké řešení pro zlepšení stavu.
Jitka Lukáčová – obec by měla dát požadavek na CHKO, aby se v obci mohlo v zimě
solit
- Vzhledem k tomu že naše obec je ve III. Zóně ochrany CHKO Český ráj, tak je tady
zakázáno solení. Pouze ve výjimečných případech, nebo při kalamitách je možné
požádat CHKO o výjimku, které však nemusí být vyhověno. Solení v Kacanovech
není možné.

13) 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 2018
4) Finanční dary pro staré spoluobčany

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 12. 2017
Zapisovatelka: Marcela Červová
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Ověřovatelé:

Starosta:

Jiří Procházka

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

Bc. Zuzana Bártová

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 15. 12. 2017

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 14. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2017 s úpravou jednotlivých položek
příjmů a výdajů dle návrhu s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění.
3. Schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2018 v příjmech ve výši 3 275 150,- Kč,
ve výdajích ve výši 4 575 150,- Kč a financování v částce 1 300 000,- Kč a zároveň
bere na vědomí zveřejnění očekávaného plnění rozpočtu k 31. 12. 20107 na úřední
desce obce v souladu s platnou legislativou.
4. Schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostu
obce podpisem darovacích smluv.
5. Schvaluje nové ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v obci Kacanovy dle
přiloženého návrhu s platností od 1. 1. 2018.
6. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve prospěch Obecně prospěšné společnosti pro
Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří ve výši 4,- Kč na obyvatele, dle stavu
obyvatel obce Kacanovy k 1. 1. 2018 za rok 2018 a pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy.
7. Schvaluje bezúplatný převod 5 kusů stromů – hlohů umístěných na p.p.č. 242/8, 83/1
v k.ú. Kacanovy do majetku obce Kacanovy a současně pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Obecně prospěšnou společností
pro Český ráj.
8. Bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2018 a Zprávu o finanční
činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017 a Protokol o výsledku kontroly
hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2017
9. S účinností od 1.1.2018 stanovuje:
- odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce a neuvolněné místostarostky
obce v maximální částce podle stanovené výše odměny dle přílohy nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev obcí, v platném znění,
- odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO a zároveň předsedy kulturního
výboru ve výši 80%, neuvolněného člena ZO a zároveň předsedy finančního a
kontrolního výboru ve výši 60%, neuvolněného člena ZO a zároveň člena výboru ve
výši 60% ze stanovené výše odměny, vše zaokrouhlené na celé desetikoruny nahoru
a vše dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
obcí, v platném znění.
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10. Schvaluje s účinností od 15.12.2017 předloženou vnitřní organizační směrnici obce
Kacanovy.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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