Zápis
ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 16. 3. 2018, od 19:30 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva)
omluvena byla Ing. Jitka Broučková. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno
21 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: 0 – 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 obecně závazné vyhlášky na poplatek ze psů
3. Zrušení obecně závazné vyhlášky na poplatek ze vstupného
4. Schválení provozního řádu veřejného pohřebiště
5. Schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2018
6. Schválení zadání veřejné zakázky na kontejnerová stání
7. Prodej a odkup pozemku od obce Vyskeř
8. Rozpočet VHS Turnov na rok 2018
9. Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
10. Různé
11. Diskuse
12. 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 16. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku
Lukáčovou a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 6 – 0 – 0

2) Schválení obecně závazné vyhlášky na poplatek ze psů
Obec Kacanovy má dnes platnou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Vyhláška platí od roku 2010 a na základě ní každý majitel psa platí poplatek v předepsané výši.
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Poplatek byl stanoven na jednoho psa 50,- Kč a pak na každého 75,- Kč, pro důchodce byly
poplatky nižší. Nyní navrhujeme, aby od poloviny tohoto roku byla sazba za prvního a druhého
psa stejná jako doposud, ale za každého dalšího bude jeho majitel platit 1 500,- Kč, v případě
důchodce pak 300,- Kč. Obec chce tímto opatřením eliminovat výskyt většího počtu psů.
Předloženou vyhláškou č. 1/2018, o místním poplatku ze psů bude doposud platná vyhláška č.
4/2010 zrušena a bude nahrazena vyhláškou novou s novým sazebníkem. Vyhláška bude po
jejím schválení ZO zveřejněna na ÚD obce a bude platná od 1.7.2018.
Starosta dal hlasovat o schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 1/2018, o místním poplatku ze psů.
hlasování: 6 – 0 – 0
3) Zrušení obecně závazné vyhlášky na poplatek ze vstupného
Obec Kacanovy má od roku 2010 schválenou obecně závaznou vyhlášku ze vstupného, na
základě které, každý pořadatel veřejné akce, na které je vybíráno vstupné, hradí ve prospěch
obce poplatek ve výši 10 % vybraného vstupného. Výnos, který obec měla, se nyní pohybuje
v částce 2 – 3 tis. Kč ročně a s klesajícím počtem pořádaných plesů meziročně stále klesá i výše
vybraného poplatku. Vzhledem k tomu, že obec chce podporovat pořádání kulturních akcí
v Kacanovech a současně je zřejmé, že návštěvnost těchto akcí postupně klesá (zejména z řad
občanů Kacanov na akcích pořádaných kacanovskými spolky) a tím se snižuje pro pořádající
organizaci rentabilita jejich pořádání, navrhujeme zrušit požadavek obce na vybírání poplatku
ze vstupného. Pro příjem do obecního rozpočtu nemá tento poplatek žádný podstatný význam.
ZO předkládáme ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného. Pokud bude dnes vyhláška
schválena, bude zveřejněna na ÚD obce a po nabytí právní moci – po 15 dnech od vyvěšení –
bude platná
Starosta dal hlasovat o zrušení vyhlášky č. 3/2010 o poplatku ze vstupného.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.
hlasování: 6 – 0 – 0

4) Schválení provozního řádu veřejného pohřebiště
Naše obec má od roku 2002 schválený řád veřejného pohřebiště, který byl vyvěšený na
kacanovském hřbitově. Protože od jeho schválení uplynula již delší doba a současně došlo
v loňském roce k novele zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví, rozhodlo se vedení obce tento
dokument aktualizovat. Po dohodě s kompetentními úředníky na Libereckém kraji bylo nejprve
v souladu s platnou legislativou zadáno zpracování hydrogeologického posudku okolí hřbitova
a následně byly závěry z tohoto posouzení zapracovány do provozního řádu. Provozní řád byl
rozšířen o upřesnění práv a povinností pronajímatele (obec) i nájemce (vlastnící hrobů), bylo
uvedeno vysvětlení všech pojmů a na základě hydrogeologického posudku zpracovaného
RNDr. Soukupem bylo nutné prodloužit tlecí dobu ostatků z 10 na 15 let. Aktualizovaný
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provozní řád veřejného pohřebiště byl zaslán ke schválení na Liberecký kraj a nyní jej
předkládáme ke schválení ZO. V nové aktualizované verzi bude platit od jeho schválení.
Starosta dal hlasovat o schválení nového provozního řádu veřejného pohřebiště.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje předložený provozní řád veřejného pohřebiště.
hlasování: 6 – 0 – 0

5) Schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2018
Na základě proúčtování výdajů na zajištění voleb prezidenta ČR předkládáme požadavek na
schválení prvního rozpočtového opatření pro letošní rok. Jedná se o úpravu výdajů na náklady
spojené s organizací voleb a činností volební komise, která letos pracovala ve dvou týdnech,
vždy v pátek a v sobotu. V souvislosti s volbami byla zakoupena nová volební urna, drobné
kancelářské potřeby a bylo poskytnuto standardní stravné a odměny pro volební komisi.
Celkově jsou výdaje volby rozpočtovány v částce 15 tis. Kč. Naše obec obdržela dotaci na
konání voleb ve výši 22 tis. Kč. Nespotřebované finanční prostředky budou v příštím roce
vráceny. Jako kompenzaci navýšených výdajů navrhujeme ponížit výdaje na dani z příjmu obce
o stejnou částku, tedy o 15 tis. Kč. Celková suma výdajů se tak nemění, pouze upravujeme výši
jednotlivých položek.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2018.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018 s úpravou jednotlivých položek příjmů a
výdajů dle návrhu s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění.
hlasování: 6 – 0 – 0

6) Schválení zadání veřejné zakázky na kontejnerová stání
Obec Kacanovy obdržela dotaci ve výši 120 tis. Kč na realizaci tří zpevněných pro kontejnery
na tříděný odpad. Jedná se vybudování zpevněných ploch na umístění kontejnerů na stávajících
stanovištích, tedy u koupaliště, u Kulturního domu a u Králíčku. Obec vypsala veřejné
poptávkové řízení na dodavatele stavebních prací, ve kterém obdržela pouze jednu nabídku,
všichni ostatní oslovení uchazeči se pro velký objem nasmlouvaných prací z podání nabídky
omluvili. Osloveno bylo 14 firem mailem a ostatní uchazeči byli osloveni prostřednictvím
zveřejnění výzvy na webových stránkách obce. Nabídku podala jen firma STREET s.r.o. Praha
s nabídkovou cenou 411 110,- Kč. Termín realizace byl ve výzvě stanoven v rozmezí duben –
červenec 2018. Vybraná firma termín realizace stavebních prací respektuje. Hodnotící komise
doporučuje ZO nabídku firmy STREET přijmout a zakázku firmě zadat. Rozpočet obce
s realizací uvedených stavebních prací počítá.
Starosta dal hlasovat o zadání veřejné zakázky uchazeči – firmě STREET s.r.o. Praha
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zadání veřejné zakázky „Stání pro kontejnery na tříděný odpad- Kacanovy“ firmě
STREET s.r.o. Praha za cenu 411 110,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
hlasování: 6 – 0 – 0

7) Prodej a odkup pozemku od obce Vyskeř
Na okraji katastru obce Kacanovy se nachází cesta – p.p.č. 2049, která je v majetku obce
Kacanovy, ale slouží pro příjezd k nemovitým majetkům občanů obce Vyskeř (lokalita Za
Hůrou). Stejná situace je v opačném provedení kousek dál, kde se zase na katastru Vyskeře
nachází příjezdová cesta p.p.č 3938, která slouží pro příjezd do Kacanov a cesta je v majetku
obce Vyskeř. Tento stav jsme se pokoušeli logicky a věcně narovnat při pozemkových
úpravách, které cca v roce 2008 vyvolala obec Vyskeř, ale bohužel se nám to nepodařilo. Proto
nyní navrhujeme, aby se narovnání provedlo odkupem a to tak, že cestu, která je na katastru
Kacanov, ale slouží pro Vyskeř prodáme obci Vyskeř a opačně, cestu, která je v majetku
Vyskeře a nachází se na katastru Vyskeře, ale slouží jen pro příjezd do Kacanov zase
odkoupíme od obce Vyskeř. Jedná se o celá parcelní čísla, nebude tedy nutné vyhotovovat
geometrické plány. Každá plocha prodávaného pozemku má jinou výměru, po projednání
s vedením obce Vyskeř navrhujeme pro odkup i pro prodej stejnou jednotkovou cenu 30,- Kč
za metr čtvereční. Záměr uvedených kroků byl zveřejněn na ÚD obce.
Starosta dal hlasovat o odkupu a prodeji pozemků komunikací.
Návrh na usnesení:
ZO Kacanovy:
- schvaluje odkoupení p.p.č. 3938 ostatní plocha o výměře 1137 m2 v obci i k.ú. Vyskeř
za cenu 34 110,- Kč od obce Vyskeř,
- schvaluje prodej p.p.č. 2049 ostatní plocha o výměře 528 m2 v obci i k.ú. Kacanovy za
cenu 15 840,- Kč do majetku obce Vyskeř,
- pověřuje starostu obce podpise souvisejících kupních smluv.
hlasování: 6 – 0 – 0

8) Rozpočet VHS na rok 2018
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. Místostarostka
podrobně informovala o skladbě jednotlivých položek již schváleného rozpočtu na rok 2018,
který Rada sdružení VHS Turnov na svém únorovém zasedání schválila v příjmech v částce
305 915 755,- Kč, ve výdajích v částce 311 748 933,- Kč a ve financování v částce 5 833 178,Kč.
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Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2018.
hlasování: 6 – 0 – 0
9) Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
Starosta informoval přítomné o tradičním zahájení provozu letních turistických autobusů.
V letošním roce je to již 19. sezóna této regionální aktivity. Dále informoval o nutnosti schválit
příspěvek obce na jejich provoz, který je iniciován Mikroregionem Český ráj.
Turistické autobusy začnou jezdit koncem května a to nejprve jen o víkendech, v době prázdnin
bude autobus jezdit kromě pondělka každý den a to až do konce prázdnin. Na provoz autobusů
přispívá vedle Mikroregionu Český ráj dalších 29 obcí příspěvkem podle počtu obyvatel
celkově částkou ve výši 284 tis. Kč (dále přispívají i kraje – Liberecký, Královehradecký a
Středočeský). Ztráta na provozu autobusů je hrazena Libereckým krajem. Obec Kacanovy do
loňského roku přispívala ročně 1 000,- a od roku 2018 by měla přidat částku ve výši 4 000,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 4 000,- Kč pro
rok 2018.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz letních
turistických autobusů ve výši 4 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu související darovací
smlouvy o poskytnutí dotace.
hlasování: 6 – 0 – 0

10) Různé
Pan starosta informoval přítomné o dalších událostech v obci:
Rally Bohemia
V letošním roce se opět budou konat již tradiční závody Rally Bohemia, které chtěly svou
trasou zavítat do našeho regionu. Bohužel konání závodu koliduje s plánovanými oslavami,
které budou probíhat v Olešnici, proto obec Olešnice neschválila průjezd trasy závodu obcí.
Z uvedeného důvodu se tentokrát automobilové soutěž vyhne i naší obci.
Zakoupení vysílačky pro SDH do hasičského auta
Obec Příšovice likvidovala staré hasičské auto a v té souvislosti měla k dispozici vyřazenou
automobilovou vysílačku značky Motorola, kterou nabídla obci Kacanovy za symbolickou cenu
1 000,- Kč. Pro náš hasičský sbor je to výborná pomoc, kterou jsme potřebovali, vysílačka je
plně funkční a v případě potřeby ji využijeme. Vysílačku zakoupila obec a poskytla ji SDH
k užívání.
Děkujeme obci Příšovice za poskytnutí vysílačky a Matěji Procházkovi za zprostředkování.
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Kulturní dům – Rekonstrukce (podání žádosti o dotaci)
Jak jsme Vás již jednou informovali, obec se chystá rekonstruovat některé části KD, protože už
stávající stav nevyhovuje požadavkům při pořádání akcí. Každoročně se v KD počet akcí
zvyšuje, v loňském roce se jich zde pořádalo 50. Zejména nevyhovuje nepřítomnost toalet ve
spodní části KD a špatný stav kuchyně. Také chybí další skladovací prostory. Již v loňském
roce jsme nechali vypracovat projekt od Jiřího Procházky, abychom byli připraveni, kdyby byly
vypsány dotace na podobné projekty. Což se tak i stalo a v lednu byl vypsaný Libereckým
krajem program 2.1 Obnova venkova. Účel podpory DT 1- obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti. Díky již vypracovanému projektu jsme podali na konci února
žádost o dotaci, výše dotované částky by měla být až 400 000 Kč. Pokud bychom dotaci získali,
obci by to velmi pomohlo, protože celkový rozpočet na rekonstrukci je vypočítán na 1 853 396
Kč.
Svoz velkoobjemového odpadu
V dubnu bude v obci probíhat svoz velkoobjemového odpadu. V týdnu od 2. 4. do 5. 4. bude
možné doplnění odpadu do kontejneru u hřbitova a následně v od 6. 4. do 8. 4. bude přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad u hasičské zbrojnice.
Termín Sběru nebezpečných složek komunálního odpadu zatím nebyl sběrnou firmou
definován, očekáváme tuto aktivitu v polovině května.
Žádost č. 2 o změnu územního plánu
Obec Kacanovy plánuje pořízení další změny územního plánu. Pan starosta informoval o
předaných žádostech, kterých je k dnešnímu dni 23. většina žádostí požaduje změnu užívání
stávajících ploch s různým využitím na zastavitelné území, nebo požaduje rozšíření stávajícího
území pro zástavbu. Pořizovatelem změny ÚP je obec Kacanovy, ale výkonným činitelem a
tím, kdo pro obec změnu odborně zajišťuje je Město Turnov. Obec předala na odbor rozvoje
všechny požadavky občanů a pracovníci tohoto odboru nyní provádějí vyhodnocení stávajícího
stavu územního plánu ve vazbě na předané požadavky. Následně bude společně vytvořena
korekce požadavků, tu pak musí schválit ZO. Dalším krokem bude jejich zpracování pro zadání
na výběr projekční kanceláře, která změnu ÚP zpracuje a bude následovat složité projednání
s dotčenými orgány a organizacemi. Celý proces může podle zkušenost z projednávání
předchozí změny trvat 2 – 3 roky.
Společné bruslení a hokejový zápas s Vyskeří
V průběhu letošní zimy proběhly již dvě soboty společného bruslení pořádaného s obcí Vyskeř.
Tento víkend bude společné bruslení opět doplněno hokejovým zápasem mezi oběma obcemi
Starosta pozval přítomné, aby si přišli zabruslit a aby přišli podpořit hokejové klání.
Vítání jara
Dne 24.3.2018 odpoledne proběhne v Kacanovech již tradiční vítání jara – akce pro děti a jejich
rodiče, kterou již tradičně pořádá Sdružení Radosti.
Divadelní Bál v Olešnici
Zítra pořádá obnovený Divadelní spolek Jirásek na sále v Olešnici divadelní bál, všichni jsou
srdečně zváni. K tanci a poslechu bude hrát FOLKLORTRIO, členové divadelního spolku
zatančí Českou besedu. Pořadatelé vás rádi uvítají v kostýmech.
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Změna okresního uspořádání
Vláda ČR schválila změnu konceptu územního uspořádání státu. Nově by mělo ORP Turnov
okresem připadnout k Liberci. Hejtnam LK a LK tuto alternativu odmítli, celá otázka bude
opakovaně projednávána.
Kácení stromů, náhradní výsadba
Starosta předal slovo zastupitelce Jitce Lukáčové, která to má tuto otázku na starosti.
V neděli 17.3. 2018 proběhne v obci kácení dřevin. Kácení provede spolek dobrovolných
hasičů. Jedná se o dva stromy- javor a dub u Běliků naproti Egertům. Také se zde budou řezat
nálety. Letos na jaře proběhne první část náhradní výsadby, v úseku od Radka Nožičky po
schody vedoucí k panu Bělikovi. Je to přibližně 45 metrů. Druhá část, kde se budou odstraňovat
nálety, proběhne náhradní výsadba příští rok na jaře, protože odstranění náletů a maliníku
nebude jednoduché. Budou zde vysázeny půdopokryvné listnaté rostliny. Rozhodujeme se mezi
pámelníkem Hancock a korunatkou (stephanandra). Do toho budou vysazeny skupinky vyšších
keřů. Budeme vybírat keře, které zapadnou do krajiny a budou vypadat přirozeně. Budou zde
např. Svídy s barevným dřevem, které jsou velmi efektivní v zimě. Dále nějaké kaliny a bez
černý, které zase slouží jako potrava pro ptactvo nebo zlatice, které jsou krásné brzy na jaře,
když kvetou. Celková výsadba bude navrhnuta tak, aby celý svah zpevnila a nemohlo dojít
k sesunutí svahu. Mezi rostliny bude ještě použita štěpka, ke které se využijí větve
z pokácených dřevin. Štěpka se požívá jako mulč k zabránění prorůstání plevele a udržení
vlhkosti, ještě se na zpevnění použije kokosová rohož, která se přibližně po 3 letech rozpadne.
Rostliny se mezitím do sebe zapojí a samy svah prokoření a zpevní.
Třetí strom se bude kácet v zatáčce u bytovky. Jedná se o jírovec maďal. Je ve špatném stavu,
je nahnutý, z části proschlý a v kmenu je obrovská díra. Strom se nedá již zachránit. Náhradní
výsadba za jírovec bude provedena po zatrubnění pozemku u hřbitova, kde se bude dělat
parkoviště a vysadí se zde dva nové kaštany jedlé.
Co se týče další údržby zeleně v obci, tak plánujeme oslovit nějakého odborníka na
dlouhodobou spolupráci, protože si z určitými odbornými pracemi sami neporadíme, zejména
bude proveden prořez 15 hlohů v zatáčce, protože koruny jsou přerostlé a některé stromy tu
zátěž koruny nezvládají. Dále proběhne jejich postřik, protože jsou silně napadeny a každé léto
již na konci července listy usychají a v srpnu už jsou stromy bez listí. U některých, co mají
slabý kmen se obnoví kotvení. Také se přihnojí dlouhodobým hnojivem.
Na dětském hřišti budou ještě prořezány velké kaliny a javory rostoucí za lavičkou.
Dále je potřeba se postarat o stromy rostoucí na hřišti u Králíčků, některé jeřáby jsou ve špatném
stavu. Nedaří se jim na daném stanovišti. Dva se úplně vymění a zbylé stromy se prořežou a
pohnojí dlouhodobým hnojivem. Udělají se jim nové závlahové mísy, protože rostou na kraji a
voda se u nich špatně zadržuje. Což je asi nejhlavnější příčina špatného stavu a růstu. U
některých stromů se také vymění kotvení, protože je již rozpadlé a nepůsobí to hezky.
Co se týče výsadby u kulturního domu tak plánujeme na příští rok nějaké změny, protože
výsadba není řešená dobře, jsou zde vysázeny samé pichlavé keře a je to velmi náročné na
údržbu. Hlavním problémem je však všude rostoucí přeslička a svlačec. Bohužel to jsou
rostliny, na které nepůsobí klasické postřiky, protože mají v zemi dlouhé výhonky. Po vytrhání
nadzemním části je přeslička během 14 dní zpátky narostlá. Výsadba se bude muset vykopat,
mechanicky odstranit dlouhé oddénky přesličky a natáhnou mulčovací textílii. Rádi bychom
některé keře vrátili zpět na místo, některé se vymění. Konkrétní návrh budeme mít do podzimu
hotový.
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2) Diskuse
Vojtěch Brodský
Jak to vypadá s dopravními značkami zákazu stání u hřbitova?
- Nejprve je potřeba zrealizovat zatrubnění potoka v louce, tento záměr je podán na
schválení na CHKO. Instalace dopravních značek měla proběhnout na základě závěrů
pasportu komunikací. Bohužel se nám nepodařilo s projekční firmou tento dokument
dotáhnout, firma pro obec přestala pracovat. Budeme muset zajistit firmu novou a
pasport komunikací zadat někomu jinému. Pokud majitelé vozů porušují dopravní
předpisy je jediným řešením povolat PČR. Obec se pokusí urychlit všechny kroky
vedoucí k tomu, aby bylo zřízeno parkovací místo a k chaotickému parkování vozidel
nedocházelo.
3) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:25 hodin jednání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Provozní řád veřejného pohřebiště
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku ze psů
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
o místním poplatku ze vstupného.
5) Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018
6) Darovací smlouva
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 3. 2018
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jitka Lukáčová

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

Bc. Zuzana Bártová

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 16. 3. 2018
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 16. 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. 1/2018, o místním poplatku ze
psů.
3. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.
4. Schvaluje předložený provozní řád veřejného pohřebiště
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018 s úpravou jednotlivých položek příjmů
a výdajů dle návrhu s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění.
6. Schvaluje zadání veřejné zakázky „Stání pro kontejnery na tříděný odpad- Kacanovy“
firmě STREET s.r.o. Praha za cenu 411 110,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
7. Schvaluj odkoupení p.p.č. 3938 ostatní plocha o výměře 1137 m2 v obci i k.ú. Vyskeř
za cenu 34 110,- Kč od obce Vyskeř. Schvaluje prodej p.p.č. 2049 ostatní plocha o
výměře 528 m2 v obci i k.ú. Kacanovy za cenu 15 840,- Kč do majetku obce Vyskeř.
Pověřuje starostu obce podpise souvisejících kupních smluv.
8. Bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2018.
9. Schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz letních
turistických autobusů ve výši 4 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu související
darovací smlouvy o poskytnutí dotace.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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