Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 2. 11. 2018, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:20
hodin dosavadním starostou obce Kacanovy („dále jako „předsedající“). Předsedající přivítal
přítomné a poděkoval občanům za účast ve volbách, která byla kolem 80%. Starosta předal
všem členům zastupitelstva obce osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce a
konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s příslušným zákonem
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 22. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán) a řádně zveřejněno na
úřední desce Obecního úřadu Kacanovy (od 24. 10. 2018 do 2. 11. 2018).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Na zasedání ustavujícího
zastupitelstva obce bylo přítomno 21 občanů.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o průběhu komunálních voleb konaných ve dnech 5. – 6. října
2018 a o ověření platnosti jejich výsledků.
Hlasování: 7 – 0 – 0 (dále vždy: pro – proti – zdržel se)
Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak,
že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí, že předepsaný slib složilo všech 7 zvolených zastupitelů obce
Kacanovy: Bc. Zuzana Bártová, Jozef Dobiaš, Lukáš Krbeček, Bc. Jitka Lukáčová, MUDr.
Iveta Melíšková, Michal Nožička Dis., Jiří Procházka.
Hlasování: 7 – 0 – 0
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou a
zapisovatelku Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou a určilo zapisovatelku
Jitku Lukáčovou.
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Hlasování: 7 – 0 – 0
2) Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
Návrh programu ZO:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty
4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního a sociálního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního a sociálního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního a sociálního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů kulturního a sociálního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
6) Převod památky sloupu Jana Nepomuckého do vlastnictví obce a jeho následná oprava
7) jmenování inventarizační komise
8) schválení veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkových řízení
9) jmenování zástupce do rady sdružení VHS
10) Diskuse
11) Závěr
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 7 – 0 – 0
3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
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Hlasování: 7 – 0 – 0
b) Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán
následující návrh: Člen zastupitelstva Jiří Procházka navrhl zvolit do funkce starosty Michala
Nožičku, Dis. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh na usnesení:
ZO volí Michala Nožičku, Dis. starostou Obce Kacanovy
Hlasování: 6 – 0 – 1
c) Volba místostarosty:
Nově zvolený starosta pan Michal Nožičkova, DiS. vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: Členka zastupitelstva Bc.
Zuzana Bártová navrhla zvolit do funkce místostarostky Bc. Jitku Lukáčovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh na usnesení:
ZO volí Bc. Jitku Lukáčovou místostarostkou obce Kacanovy.
Hlasování: 5 – 0 – 2
Pan starosta poděkoval bývalé paní místostarostce Marcele Červové za skvěle odvedenou
práci pro obec a předal květiny a malý dáreček.
4) Zřízení finančního, kontrolního, kulturního a sociálního výboru:
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva a v této souvislosti dále navrhl, aby byl zřízen ještě výbor kulturní a sociální,
jako tomu bylo i v minulých volebních obdobích. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné další stanovisko k tomuto
návrhu nebylo sděleno.
Starosta dal hlasovat o zřízení navržených výborů.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního a sociálního výboru
Hlasování: 7 – 0 – 0
a) Určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a kulturního a sociálního výboru:
Starosta sdělil, že zastupitelstvo určuje počet členů výboru, přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít lichý počet členů a nejméně tři členy. Starosta informoval přítomné, že členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva. Členem výboru nemůže být starosta ani místostarosta.
Starosta navrhl, aby každý schválený finanční výbor a kontrolní výbor měl tři členy a kulturní
a sociální výbor měl čtyři členy a vyzval přítomné k podání jiných návrhů. Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o počtu členů
jednotlivých výborů.
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Starosta dal hlasovat o počtu členů jednotlivých výborů.

Návrh na usnesení:
ZO určuje počet členů finančního výboru a kontrolního výboru, každý po třech členech a
počet členů kulturního a sociálního výboru: čtyři členové.
Hlasování: 7 – 0 – 0

b) Volba předsedy finančního výboru:
Starosta podal návrh zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jiřího Procházku. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jiřího Procházku.
Návrh na usnesení:
ZO volí předsedou finančního výboru Jiřího Procházku.
Hlasování: 6 – 0 – 1
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Starosta podal návrh zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Bc. Zuzanu Bártovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Bc. Zuzanu
Bártovou.
Návrh na usnesení:
ZO volí předsedou kontrolního výboru Bc. Zuzanu Bártovou.
Hlasování: 6 – 0 – 1
d) Volba předsedy kulturního a sociálního výboru:
Starosta podal návrh zvolit do funkce předsedy kulturního a sociálního výboru MUDr. Ivetu
Melíškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedy kulturního a sociálního výboru
MUDr. Ivetu Melíškovou.
Návrh na usnesení:
ZO volí předsedou kulturního a sociálního výboru MUDr. Ivetu Melíškovou.
Hlasování: 6 – 0 – 1
e) Volba členů finančního výboru:
Starosta podal návrh zvolit do funkce členů finančního výboru Lukáše Krbečka a Radka
Zeleného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Starosta dal hlasovat o volbě navržených kandidátů na členy finančního výboru.
Návrh na usnesení:
ZO volí za členy finančního výboru Lukáše Krbečka a Radka Zeleného.
Hlasování: 6 – 0 – 1
f) Volba členů kontrolního výboru:
Starosta podal návrh zvolit do funkce členů kontrolního výboru Jozefa Dobiaše a Marcelu
Červovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o volbě navržených kandidátů na členy kontrolního výboru.
Návrh na usnesení:
ZO volí za členy kontrolního výboru Jozefa Dobiaše a Marcelu Červovou.
Hlasování: 6 – 0 – 1
g) Volba členů kulturního a sociálního výboru:
Starosta podal návrh zvolit do funkce členů kulturního a sociálního výboru Jozefa Dobiaše a
Blanku Randákovou, Kateřinu Bílou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o volbě navržených kandidátů na členy kulturního a sociálního výboru.
Návrh na usnesení:
ZO volí za členy kulturního a sociálního výboru Jozefa Dobiaše, Blanku Randákovou a
Kateřinu Bílou.
Hlasování: 6 – 0 – 1
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Starosta navrhl, aby všem neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna. Odměna bude poskytována za výkon funkce
jen členům ZO, tedy: starosty, místostarosty, předsedy výboru ZO a člena výboru ZO.
Následně předsedající přečetl návrh odměn jednotlivých neuvolněných členů ZO (příloha
č.4). Měsíční odměny budou zvoleným neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány
ode dne 2. 11. 2018. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy
a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Starosta dal hlasovat o návrhu odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s účinností od 2. 11. 2018 ve
výši dle návrhu.
Hlasování: 7 – 0 – 0
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6) Převod památky sloupu sv. Jana Nepomuckého do vlastnictví obce a jeho následná
oprava
Starosta informoval přítomné o dalším průběhu co se týče kulturní památky sloupu sv. Jana
Nepomuckého nacházející se naproti domu č.p. 19 na křižovatce cest od Pohoří a Podpohoří.
Památka se nachází na soukromém pozemku z 1/3 pana Krause a ze 2/3 pana Marka. Sloup
byl v letech 1999 – 2000 zrestaurován, ale nyní je celý porostlý břečťanem a není vidět.
Zákony nedovolují investovat do cizího majetku. S památkami je už předběžné dohodnutá
finanční výpomoc cca 90%. Předpokládané náklady jsou 100 000 Kč. Pan starosta se
s majiteli pozemků sešel a domluvil se s nimi na převod sloupu sv. Jana Nepomuckého do
vlastnictví obce Kacanovy, aby jej obec mohla nechat opravit a následně o něj pečovat.
Starosta dal hlasovat o přijetí sloupu sv. Jana Nepomuckého do vlastnictví obce a uskutečnit
jeho následnou opravu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje převod sloupu sv. Jana Nepomuckého do vlastnictví obce Kacanovy a
doporučuje uskutečnit další kroky vedoucí k opravě této kulturní památky. Zároveň ZO
schvaluje zřízení služebnosti přístupu a oprav u předmětného sloupu dle GP č. 348-151/2018
vypracovaného ing. Jaroslavem Havránkem dne 26. října 2018 a to ve prospěch obce.
Hlasování: 7 – 0 – 0
7) Jmenování členů inventarizační komise
Starosta informoval přítomné o nutnosti provést pravidelnou inventuru a inventarizaci
majetku obce a v této souvislosti jmenoval inventarizační komisi ve složení: Bc. Zuzana
Bártová – předseda, členové: Marie Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj
Procházka. Komise bude předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o
závěrech z inventarizace. Starosta vydává příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2018.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.

Návrh na usnesení:
ZO jmenuje inventarizační komisi ve složení Bc. Zuzana Bártová – předseda, členové: Marie
Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj Procházka. Současně schvaluje příkaz
starosty obce k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2018.
hlasování: 7 – 0 – 0

8) Schválení veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkových řízení
Starosta seznámil přítomné s možností uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnovem
tak, jako tomu bylo v minulém volebním období. Jedná se o přenesení působnosti svěřené
zvláštními zákony orgánů obce ve správním území naší obce na Město Turnov, konkrétně o
úsek agendy přestupků (projednávání přestupků). Město Turnov za obec Kacanovy vykonávat
agendu přestupků podle zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a
agendu přestupků podle zvláštních zákonů. Zástupcům vedení obce tím ubyde případná
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starost s touto agendou. Městu Turnovu za výkon funkce náleží odměna ve výši 5 475,- Kč
ročně s tím, že případné výnosy z pokut uložených v řízení jdou do příjmů města Turnov.
V Kacanovech aktuálně nedochází k žádným sporům ani jiným deliktům, které by bylo nutné
řešit touto cestou. Letos byl 1 přestupek. Budeme věřit, že tomu tak bude i nadále. Přes
uvedenou pozitivní skutečnost doporučuji ZO přijmout usnesení o schválení podpisu navržené
veřejnoprávní smlouvy s Městem Turnovem. ZM Turnova tuto smlouvu a tím i výkon
přenesené působnosti již schválilo.
Starosta dal hlasovat o schválení podpisu předložení veřejnoprávní smlouvy s Městem
Turnovem ve věci přenesené působnosti v oblasti agendy přestupků.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje znění předložené Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Kacanovy a Městem
Turnovem navržené v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění v působnosti agendy přestupků a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: 7 – 0 – 0
9) Jmenování zástupce do rady sdružení VHS Turnov
Pan starosta předal slovo paní místostarostce Bc. Jitce Lukáčové.
Místostarostka obce informovala přítomné o nutnosti schválit zástupce obce do Rady sdružení
VHS Turnov na další čtyřleté funkční období. RS je řídícím orgánem svazku, který sestává
z 22 členských obcí. RS má 28 členů (Turnov má 3 zástupce, ostatní města po dvou a obce po
jednom zástupci). RS každoročně schvaluje cenu vody, všechny investice svazku a ostatní
opravy, náklady na chod a některé náklady na provoz sítě. Schází se cca jednou měsíčně.
Funkční období jmenovaných členů RS navazuje na funkční období zastupitelů jednotlivých
obcí, jen je posunuto na zahájení následujícího roku. Doposud byl v RS za obec starosta
Michal Nožička, DiS., místostarostka navrhla, aby tuto funkci v další čtyřleté funkční období
s účinností od 1. 1. 2019 vykonával opět starosta obce pan Michal Nožička, DiS.
Místostarostka vyzvala přítomné ke vznesení dalších návrhů. Nikdo z přítomných nevznesl
k tomuto návrhu žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO jmenuje s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 do Rady sdružení VHS Turnov Michala
Nožičku, DiS.
Hlasování: 6 – 0 – 1
9) Různé
rozsvěcení stromku
První adventní neděli 2. 12. 2018 od 17 hodin se bude konat rozsvěcení vánočního stromu u
kulturního domu v Kacanovech. Od 17 hodin budou hrát děti z ZUŠ Turnov pod vedením
Jiřího Richtera. Od 17:30 hod zazpívá sbor PROVAZ vánoční koledy. K dispozici bude teplý
čaj a výborná svařáček. Všichni jste srdečně vítáni. Letos daruje strom pan Nazarčík.
oprava komunikací
Starosta informoval o opravě silnice od hřiště u Králíčku na Pohoří a u koupaliště, byly zde
vyspraveny díry v silnici. Na silnici směrem na Olešnici byly obsypány krajnice, u kterých
jsou vyježděné rýhy, ale auta obsyp opět rozjezdí, bude se muset vymyslet jiný způsob. Pan
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starosta také poprosil občany, jestli ví o nějakých dírách na silnicích v obci, aby jej
informovali.
výměna světel VO
Technické služby začaly vyměňovat lampy. Nyní mají hodně práce, ale pak budou
pokračovat, Lampy se budou ještě měnit na Babinách, Podpohoří a směrem na Pohoří.
Celkově je vyměněno cca půlka lamp v obci. Úspora na odebrané energie je cca 25%.
komunikace ke Kopicům
U cesty směrem na Kopicův statek se zanesly příkopy, přišel rychlý déšť a vše odplavil do
příkopu, dnes proběhlo vyčistění. Na jaře předpokládáme vysprávku špatných částí cesty
asfaltovým obrusem s vyšším obsahem asfaltu, tak aby vysprávky chvíli vydrželi. Chtěli
bychom pokračovat v opravě příkopu, protože po každém prudším dešti jsou příkopy
zaneseny, cesta podemílána a okraj vozovky se drolí.
pochod Českým Rájem
Pan starosta předal slovo panu Ladislavovi Brodskému, aby přítomné informoval o průběhu
pochodu a řekl pár slov. Letos proběhl 40. ročník a účastnilo se 110 lidí, bohužel tato tradice
postupně zaniká, každý rok chodí míň lidí. Dřív chodilo i 300 lidí. Pan Brodský uvedl, že tuto
tradici chtějí za každou cenu zachovat i kdyby měl chodit jeden člověk.
Hasiči
Muži SDH Kacanovy se tento podzim účastnili dvou hasičských soutěží. 15. září 2018 se
účastnili netradiční soutěže v Doubravách s již opraveným strojem PS8. Umístili se na 6.
místě. Dne 29. 9. 2018 se účastnili soutěže v Ploukonicích - Posvícenská husa, zde se umístili
na 20. místě.
Paní místostarostka poprosila pana Brodského, aby řekl pár slov o získání hasičské stříkačky
PS8 od šroubáren. Pan Brodský uvedl, že stříkačku měl ve skladu šroubáren vyhlídnutou už
delší dobu a musel nejdříve zjistit, jestli je někde uvedena v inventarizaci podniku. Po zjištění,
že není, došel za panem ředitelem, který mu vyhověl. Dal si jedinou podmínku a to, že na
stříkačce bude logo šroubáren. Muži SDH Kacanovy se dali s nadšením do opravy a již 15.
září se s ní účastnili první soutěže. Pan starosta za ZO a hasiče poděkoval panu Brodskému za
pomoc se získáním stříkačky PS8.
kulturní akce konané v kulturním domě Kacanovy
 17. 11. od 20 hodin - koncert PETER LIPA BAND – pořádají Radosti
 24.11. Astronomická přednáška s Prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc. Na téma
černí díry a jejich bratříčci
 8.12. Mikulášská besídka – pořádá Sokol Kacanovy s podporou Obce Kacanovy
 19.1.2019 hasičský ples SDH Kacanovy
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Pan starosta předal slovo Jitce Lukáčové. Ta pozvala všechny přítomné na ples a
uvedla, že si tentokrát dali záležet na výběru kapely. Hrát bude kapela Gradace, ta se skládá
asi s osmi členů, hrají na saxofon, trubku, kytaru. Je to takový menší orchestr.
 8.2. 2019 - koncert Ida Kelarová a komplet kapela bohů – pořádají Radosti

Id Ida
Kelarová a komplet kapela bohů a Kelarová a komplet kapela

 9.2. 2019 Žehrovský hasičský ples
 23. 2. 2019 – turnaj ve stolním tenise – pořádá Sokol Kacanovy
 9.3. 2019 – ples Radosti Big o band

10) Diskuse
Pan Krbeček – vznesl dotaz jakým způsobem je teď prováděna digitalizace katastrálních
map, jaká je tam tolerance, protože si nechával zaměřit svůj pozemek a vůbec to nesedělo.
Pan starosta uvedl, že je několik stupňů přesností, záleží jaký si kdo objedná. Obec nechává
zaměřovat přesnost měření s tolerancí 8-12 cm, ale je i měření s přesností 2,5 metrů. Pan
starosta nabídl občanům, že pokud bude mít více lidí zájem, uspořádá pro ně seminář, kde se
jim pokusí tuto problematiku přiblížit a odpovědět.
Pan Konvička – uvedl, že se silnice směrem na Kopicův statek musí čistit každý rok, protože
když příjde nějaký déšť všechno se to spláchne do příkopu. Popřípadě udělat nějaký
zpomalovač pro vodu, aby se zbrzdila a v klidu odtekla,
Pan starosta uvedl, před zanesením příkopů zde byl na kontrole a příkopy byly čisté. A že pak
vysušenou šotolinu každý větší déšť odplaví do příkopu a zanese se. Tudíž k zanesení příkopů
nedošlo neúdržbou, ale jednorázovou přírodní aktivitou spojenou ještě s velkým letošním
suchem. Dále pan starosta uvedl, že by obec ráda provedla prodloužení stávajícího příkopu,
ale akci je třeba projednat s příslušnými státními orgány. Ideálním stavem by bylo cestu celou
vyasfaltovat, ale z hlediska nízkého užívání cesty a vysoké nákladnosti se to nejeví jako
reálné.
Pan Zamrazil – uvedl, že by bylo potřeba udělat i nějaké zpomalovače pro cyklisty, protože
směrem od Kopicova statku jezdí obrovskou rychlosti i auta tam jezdí příliš rychle. Pan
starosta řekl, že s retardéry by byl problém a spíš by přibyly úrazy.
Pan Karásek- zeptal se, jestli při opravě sloupu Jana Nepomuckého budou pokáceny i
vzrostlé stromy, protože tam není vůbec vidět. Pan starosta uvedl, že má s panem Krausem
zatím domluvenou částečnou prořízku stromů, ale určitě ne všech.
Pan Brouček – zeptal, jestli se bude něco dělat i s krajnicemi u silnice v Kalužníku, okraje
jsou příliš vysoké a při vyhýbání jinému autu si prorazil pneumatiku. Pan starosta uvedl, že
silnice je Libereckého kraje a že jim problém nahlásí a požádá je o opravu, ale že se už
nejedná ani o správní území obce. Lukáš Krbeček navrhl, aby se tento problém nahlásil jako
závada na komunikaci, a že zjistí podrobnosti.
Pan Zelený – zeptal se, zda by bylo možné, aby veřejné osvětlení svítilo jen do 23 hodin, teď
svítí do 23:45 hodin. Pan starosta uvedl, že zařízení na řízení osvětlení je zastaralé a
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z technických důvodů je přesné načasování komplikované. Nicméně se objevují i požadavky
na prodloužení doby svícení. Pan starosta přislíbil, že tuto záležitost zkusí ještě zvážit a
například, že ve všední dny by se mohlo svícení o něco málo zkrátit, až to technologie dovolí.
Starosta i uvedl, že takováto výměna technologie je již objednána.
11) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva v 21 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání
4) Aktuální výše odměn jednotlivých členů zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 11. 2018
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

Michal Nožička, Dis.

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

...........................................
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Usnesení
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 2. 11. 2018
Ustavující zastupitelstvo obce Kacanovy:
1) Bere na vědomí zprávu o průběhu komunálních voleb konaných ve dnech 5. – 6. října
2018 a o ověření platnosti jejich výsledků.
2) Bere na vědomí, že předepsaný slib složilo všech 7 zvolených zastupitelů obce
Kacanovy: Bc. Zuzana Bártová, Jozef Dobiaš, Lukáš Krbeček, Bc. Jitka Lukáčová,
MUDr. Iveta Melíšková, Michal Nožička Dis., Jiří Procházka.
3) Určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou a určilo
zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
4) Schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
5) Schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
6) Volí Michala Nožičku, Dis. starostou Obce Kacanovy.
7) Volí Jitku Lukáčovou místostarostkou obce Kacanovy.
8) Schvaluje zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního a sociálního
výboru.
9) Určuje počet členů finančního výboru a kontrolního výboru, každý po třech členech a
počet členů kulturního a sociálního výboru: čtyři členové.
10) Volí předsedou finančního výboru Jiřího Procházku.
11) Volí předsedou kontrolního výboru Bc. Zuzanu Bártovou.
12) Volí předsedou kulturního a sociálního výboru MUDr. Ivetu Melíškovou.
13) Volí za člena finančního výboru Lukáše Krbečka a Radka Zeleného.
14) Volí za členy kontrolního výboru Jozefa Dobiáše a Marcelu Červovou.
15) Volí za členy kulturního a sociálního výboru Jozefa Dobiaše, Blanku Randákovou a
Kateřinu Bílou.
16) Schvaluje odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s účinností od 2. 11.
2018 ve výši dle návrhu.
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17) schvaluje převod sloupu sv. Jana Nepomuckého do vlastnictví obce Kacanovy a
doporučuje uskutečnit další kroky vedoucí k opravě této kulturní památky. Zároveň
ZO schvaluje zřízení služebnosti přístupu a oprav u předmětného sloupu dle GP č.
348-151/2018 vypracovaného ing. Jaroslavem Havránkem dne 26. října 2018 a to ve
prospěch obce.
18) Jmenuje inventarizační komisi ve složení – předseda Bc. Zuzana Bártová, členové:
Marie Loutchanová, Jozef Dobiaš, Matěj Procházka, Marcela Červová a současně
schvaluje příkaz starosty obce k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2018.
19) Schvaluje znění předložené Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Kacanovy a Městem
Turnovem navržené v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění v působnosti agendy přestupků a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
20) Jmenuje s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 do Rady sdružení VHS Turnov
Michala Nožičku, DiS.

Michal Nožička, Dis.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce

12

