Zápis
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 14. 9. 2018, 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 19:20
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 16 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Marcelu Červovou a zapisovatelku
Bc. Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 6 – 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č. 3
Závěrečná zpráva o vybudování kontejnerových stání na tříděný odpad
Hrobová místa – průběžná zpráva o zrušení některých hrobových míst
Schválení záměru budoucího využití odkoupeného autoservisu
Oprava zvonu a umístění elektrického zvonění do kapličky na hřbitově
Různé
Diskuse
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 18. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Marcelu Červovou a zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
hlasování: 6 – 0 – 0
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018
Na základě vývoje příjmů a výdajů obce předkládáme třetí rozpočtové opatření pro letošní
rok. Rozpočtové opatření řeší pouze korekci příjmů a výdajů uvnitř těchto položek a výsledná
hodnota je jak u příjmů, tak u výdajů nulová, takže celkové již schválené rozpočtované sumy
příjmů a výdajů se rozpočtovým opatřením nemění.
U příjmových položek nově zavádíme položku dotace na volby, navyšujeme příjmy z prodeje
pozemků a upřesňujeme konkrétní účel přijaté dotace na kontejnerová stání ve výši 120 tis.
Celkově se provádí korekce příjmů v částce plus mínus 170 tis. Kč.
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U výdajových položek navyšujeme potřeby materiálu, služeb a investic v Kulturním domě a
obecních bytech, péče o zeleň, pohonné hmoty a výměnu svítidel veřejného osvětlení.
Největší korekce je u komunálních služeb a sběru a svozu odpadu, kde upřesňujeme zatřídění
investiční položky na kontejnerová stání. Na navýšené a upřesněné položky využíváme
investiční položku pro sběr a svoz kom. odpadu, nerealizovanou položku pro úpravu
webových stránek a investiční rezervu. Celkově se výdajové položky plus mínus zaměňují
v částce 736 tis. Kč.
Předložené rozpočtové opatření zachycuje aktuální vývoj hospodaření obce s výhledem do
konce roku.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2018.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 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

3) Závěrečná zpráva o vybudování kontejnerových stání na tříděný odpad
V naší obci v loňském roce došlo k navýšení počtu kontejneru na tříděný odpad a také se
navýšila četnost vývozu, jelikož dosavadní kontejnerová stání nebyla vhodná a bezpečná
rozhodli jsme se vypracovat projekt na zpevněné kontejnerové stání u koupaliště, u
autobusové otočky a hotelu Králíček. V prosinci jsme zažádali o dotaci z Libereckého kraje,
která nám byla přidělena. Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení, která vyhrála
jediná přihlášena firma Street s.r.o. z Prahy. Předání staveniště proběhlo 3.5. 2018, ale práce
začali až v půlce června (11.6.) kvůli prodloužení jiné zakázky u firmy Street. Na začátku
července jsme firmě vytknuly nějaké nedostatky, například rozdílná barva dlažby, které byly
odstraněny a práce byly dokončené na konci července. Celkové náklady byly 411 110 Kč
s DPH, na tento projekt jsme měli přidělené dotace z Libereckého kraje ve výši 120 000 Kč.
Náklady pro obec byly 291 110 Kč. Peníze z Libereckého kraje již byly poslány.
Kontejnerové stání jsou dost veliké a budou sloužit i k odkládání popelnic a pytle na směsný
odpad občanů Kacanov. Na pytle se směsným odpadem ještě plánujeme vybudování
záchytných dřevěných nádob, aby je nemohly roztrhat psy, jak se již několikrát stalo.
Starosta dal hlasovat o zprávě o vybudování kontejnerového stání v obci Kacanovy.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečnou zprávu o vybudování kontejnerových stání na tříděný odpad.
Hlasování 6 – 0 - 0
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4) Hrobová místa – průběžná zpráva o postupu zrušení některých hrobových míst
Na loňském zářijovém zastupitelstvu jsme Vás informovali o nezaplacených hrobových
místech na hřbitově. Na jednotlivá hrobová místa se uzavírají smlouvy o pronájmu na 5 let.
Z celkového počtu 82 hrobových míst nebylo zaplaceno 7 míst. Hrobová místa nejsou
zaplaceny od roku 2014, protože se nám nedaří dohledat majitelé. Některé z těchto hrobů
vykazují známky dlouhodobého nezájmu pozůstalých, některé jsou zjevně byť zřídka
navštěvovány. U hrobu číslo 14 a 71 se nám podařilo spojit s majiteli a ti nám poslali žádost o
ukončení pronájmu hrobového místa. Dne 18. 2. 2017 byly vyvěšeny na úřední desce výzvy
pro vlastníky hrobových míst č. 68, č. 63, č. 62, č. 52, č. 48 k zaplacení pronájmu hrobových
míst nacházejících se na hřbitově v obci s informací, že jinak tyto hrobová místa budou
zrušena. Nezaplacená hrobová místa byla také jednotlivě označena cedulí přímo na hrobech
na hřbitově. Díky této zveřejněné informaci se ozvali majitelé hrobových míst č. 48 a č. 55.
Výzvy z úřední desky byly sejmuty dne 7. 5. 2018. Informační cedule na hrobech byly ještě
ponechány. O hroby č. 62, 63 a 68 se nikdo nepřihlásil a evidentně nikdo o ně nepečuje, jsou
zarostlá a jména na hrobních kamenech jsou nečitelná.
Po splnění všech zákonných povinností přistoupíme k likvidaci uvedených hrobů v souladu se
všemi právními normami.
Starosta dal hlasovat o dalším postupu ve věci bezesmluvního užívání hrobových míst na
Kacanovském hřbitově.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zrušení hrobových míst číslo 68 a 71. Schvaluje nabídnutí k odprodeji
hrobového zařízení na hrobech číslo 14, 62 a 63. V případě, že nebude zájem do září příštího
roku, schvaluje likvidaci těchto hrobových míst.
Hlasování 6 – 0 - 0

5) Schválení záměru budoucího využití odkoupeného autoservisu
V loňském roce jsme odkoupili bývalý autoservis za 1,6 mil. Kč. Pro obec je uvedená stavba
velmi strategická, nachází se v centru obce a obec vlastní pozemky pod stavbou a kolem ní.
Jedná se o stavbu bez čísla popisného nebo evidenčního včetně příslušenství (jímka na
odpadní vody na vyvážení), Stavba je v KN vedená jako zemědělská stavba.
Na budově autoservisu je vydané stavební povolení na její rozšíření a rekonstrukci, která
proběhla, ale není zkolaudovaná. Je nutné stavbu zkolaudovat a bude nutné v katastru
nemovitostí změnit způsob užívání stavby. Rádi bychom zpracovali projekt na rekonstrukci
autoservisu na vytvoření zázemí pro SDH Kacanovy a zásahové jednotky, která se neustále
rozrůstá a přibývá i počet výjezdů k požárům. Stará hasičská zbrojnice již nevyhovuje a
veškeré vybavení, které neustále přibývá a již se nevejde. Také se počítá s vybudováním
klubovny, pro schůze hasičů a rádi bychom v blízké budoucnosti chtěli zase začít pracovat
s dětmi.
Starosta dal hlasovat o změně využívání stavby ze zemědělské stavby na budoucí hasičskou
zbrojnici a provést další kroky potřebné ke kolaudaci.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje změnu užívání stavby bývalého autoservisu na zbrojnici zásahové jednotky
obce Kacanovy a zároveň zázemí pro SDH Kacanovy. ZO schvaluje vypracování projektu za
tímto účelem, změny užívání a to způsobem změny stavby před jejím dokončením a po
dokončení projektu požaduje toto předložit včetně rozpočtu k projednání.
Hlasování 6 – 0 – 0
6) Oprava zvonu a umístění elektrického zvonění do kapličky na hřbitově
U nás na hřbitově v Kacanovech je v kapličce umístěn zvon, který byl ulitý v roce 1937.
Tento zvon se využívá ke zvonění tzv. umíráčku. Zvonění je v současné době ruční přes
železnou páku a provaz. Na páce je upevněné nadměrně velké závaží proto, aby zvon zvonil,
protože je uvolněný a má špatné srdce, vydřené hřídele a zvoní se těžce. Proto jsme se
rozhodli oslovit firmy, které se zabývají nainstalování elektrického pohonu. Vybrali jsme
firmu BOROKO, která má dlouholeté zkušenosti s opravou zvonu a instalování těchto
motorů. Po důkladné kontrole bylo zjištěno, že srdce zvonu bije špatně a je zavěšené na jedné
vydřené a natrženém koženém pásu. Nosné třmeny jsou volné a mají zkorodované závity a
není možné dotáhnout zvon do dřevěné hlavy. Také se zjistilo, že je potřeba vyměnit srdce
zvonu. Bude klasické kované jednoosé s pěstí a výpustkou. Staré srdce se uloží do depozitáře
obce.
Před zprovozněním zvonu na elektrický pohon je nutné zvon demontovat, odstrojit z něho
nevhodné technické vybavení a nahradit ho novým technickým vybavením. Plášť zvonu
šetrně vyčistit se zachováním patiny včetně konzervace na bázi včelího vosku. Firma
nainstaluje pohon s lineárním motorem.
Výhodou pohonu zvonu s lineárním motorem je přenos hnací síly motoru na jařmo a zvon bez
zprostředkujícího převodu bezkontaktní. Zařízení pracuje na principu odpuzování kovových
předmětů pohybujících se v silovém magnetickém poli. Tento systém dokáže rozhoupat
zavěšený zvon pravidelně, šetrně, s imitací ručního zvonění bez rizika poškození zvonu.
Starosta dal hlasovat o schválení opravy zvonu a umístění elektronického zvonění.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zadání opravy a rozšíření o elektronické zvonění do kapličky na místním
hřbitově dle nabídky v maximální ceně 80 tis. Kč. Dále ZO schvaluje výměnu srdce
stávajícího zvonu, kdy původní srdce bude uloženo v depozitáři obce.
Hlasování 6 – 0 - 0

7) Různé
Pan starosta informoval přítomné o dalších událostech v obci:
Kontejner na objemný odpad, odvoz nebezpečného odpadu
Dne 27. 9. 2018 (čtvrtek) odpoledne bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad u
hasičské zbrojnice. Kontejner bude odvezen v pondělí 1. 10. 2018 v ranních hodinách.
Zároveň bude probíhat sběr železného šrotu. V tomto terminu a místě bude přistaven i
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speciální kontejner na dřevěný odpad (větve, starý nábytek, dřevotříska, plovoucí podlaha a
pod). Prosíme do tohoto označeného kontejneru pouze zde uvedené.
Pravidelný podzimní sběr nebezpečných složek odpadu v naší obci proběhne v sobotu 29. 9.
2018 v 14:15 hodin. Seznam položek nebezpečného odpadu bude pro informovanost obyvatel
v předstihu zveřejněn.
Výjezd zásahové jednotky k požáru
Dne 15. 8. 2018 hořela část lesa na Čihátkách, kde zasahovala i naše jednotka hasičů, jejich
úkolem bylo zajišťovat vodu z koupaliště. Požár byl brzy zlikvidován, protože v místě rostou
vysoké stromy a díky rychlému zásahu se požár nerozšířil do podrostu. Bylo nataženo celkem
300 m hadic. Požár vznikl z rozdělání ohniště uprostřed lesa. Tímto bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným na likvidaci požáru za dobře odvedenou práci.
Zapsání stromu svobody
Po celé republice v letošním roce probíhají oslavy ke 100. letům od založení Československé
republiky a při této příležitosti nadace partnerství se rozhodla zmapovat vysázené stromy u
příležitosti oslav svobody a demokracie vysázené v letech 1918 a 1919. Po pátrání v kronice
obce Kacanovy jsme zjistili, že v Kacanovech 1. května 1919 byly vysázeny dvě lípy
svobody, jedna naproti dnešního kulturního domu a druhá naproti hotelu Králíček. U této
příležitosti se konaly oslavy s velkou účastí občanů. Lípa naproti kulturního domu se
nezachovala, ale lípa naproti Králíčku ano. Jako příspěvek k tomuto projektu jsme se rozhodli
lípu svobody rostoucí naproti Králíčku zaregistrovat na stránkách www.stromysvobody.cz. Je
zde již zaregistrováno již skoro 3 000 stromů, které byly vysázeny po celé republice a
zaneseny do mapy.

Informace o volbách do zastupitelstva obce Kacanovy a senátu
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do zastupitelstva obce v Kacanovech na
další 4 roky. Celkový počet kandidátu do zastupitelstva je 10 a z toho se bude volit 7 nových
členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022. Volební lístky budou zavčasu dodány do
všech domácností.
Zároveň budou probíhat i volby do senátu kde se každé dva roky mění 1/3 senátu. Hlasování
bývá dvoukolové, pokud nějaký kandidát nezíská více jak 50%. Druhé kolo se bude konat
pravděpodobně týden po tom prvním. Pokud nevzejde vítěz v prvním kole, postupují do něj
dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Na tyto volby je možné si zažádat na
obecním úřadě o volební průkaz a volit mimo místo trvalého bydliště. Obec Kacanovy patří
do volebního obvodu č. 38 Mladá Boleslav. Kandidátů v tomto volebním obvodu je 7.
Pro oboje volby bude v Kacanovech opět fungovat jedna volební místnost pro náš volební
okrsek – na obecním úřadě. Také bude umožněno pro starší nebo nemocné občany přenosná
urna, je potřeba si o ní dopředu zažádat na obecním úřadě.
Kominík
Jako každý rok umožníme občanům si na obecním úřadě zamluvit kominíka pana Davida
Marka z Modřišic na vyčištění komínů. Termín je domluvený na pátek 19. 10. a sobotu. 20.
10. 2018. Cena vyčištění jednoho komínů je 450 Kč za dva komíny na domě 800 Kč. Kdo
bude mít zájem si zamluvit termín i hodinu může tak učinit v úřední hodiny nebo emailem na
urad@obec-kacanovy.cz nebo na tel čísle 728286490.
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Sloup se sochou Jana Nepomuckého
V naší obci se nachází čtyři kulturní památky, mezi ně patří i sloup se sochou Jana
Nepomuckého z pískovce nacházející se na soukromém pozemku kousek od Králíčku. Na
konci srpna jsme byli upozorněni na stav této kulturní památky, která byla v roce 1999 – 2000
zrestaurovaná. Sloup je celý nyní porostlý břečťanem a není vidět. Rádi bychom tuto památku
dali zpět do pořádku, ale vzhledem k tomu, že se nachází na soukromém pozemku.č 201,
musíme nejdříve zjisti co proto můžeme jako obec udělat a jak máme pokračovat. Zákony
nedovolují investovat do cizího majetku, před lety to bylo možné. Musíme dořešit právní stav.
Věcné břemeno. Památky by na to chtěli přidat.
Výměna lamp za LEDkové
V obci se budou měnit poslední lampy celkem 35 lamp, později 10 lamp na nižších stožárech.
Vymění je Technické služby v termínu září – říjen. Lampy svítí na místa, kam mají,
neosvětlují přilehlé doma a snižuje se tím i světelný smog. Přišlo vyúčtování za elektrickou
energii a náklady jsou snížené o 15 %. Jedna lampa stojí 2,5 tis. Oprava starých lamp je stejně
drahá jako ji vyměnit za novou ledkovou. Nové lampy se zatím neopravovaly. Nové lampy
chceme umístit cca na každý druhý elektrický sloup u komunikace, nyní jsou lampy VO
umístěny většinou ob dva sloupy. Vymění se i způsob rozsvěcování, je to již zastaralé.
Pozvání od SDH Kacanovy na opékání prasátka v sobotu 15. 9. 2018 od 16 hodin v kulturním
domě. Vstupné je 120 Kč a v ceně je zahrnuto veškeré občerstvení. Děti zdarma.
Shrnutí volebního období 2014 – 2018
Jelikož je toto zasedání poslední v tomto volebním období pan starosta informoval přítomné
zásadních věcech, které se podařilo uskutečnit.
Rok 2015
 Oprava komunikací – získání zpětně dotace na již opravenou silnici Babina - 304 tis.
Kč korun z Libereckého kraje
 dokoupení vycházkových uniforem pro členy SDH Kacanovy - 27 tis. Kč
 Přistavěn přístřešek na dřevo za hasičárnou – 69 tis. Kč
 Vybudování geoexpozice u hřbitova- byla započata v minulém volebním období a
dokončena byla 2015. Jejím pořizovatel a zároveň příjemcem dotace na tuto akci byl
Mikroregion Český ráj – náklady 57 tis. Kč. Kacanovy přispěli 10% z ceny
 Oprava krajnice u silnice ke Kopicovu statku – 150 tis. Kč
 Zřízeny Facebookových stránek obce
 Pořízení sekacího traktůrku na údržbu zeleně – 133 tis. Kč
 Pořízení závodních dresů pro SDH Kacanovy – 33 tis. Kč
 Pořízení nové hasičské stříkačky PS 12– celkové náklady 149 tis. Kč, získané dotace
z Libereckého kraje 77 tis. Kč
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 vybudování hřiště u koupaliště - celkové náklady 497 tis. Kč, získané dotace
z Libereckého kraje ve výši 348 tis. Kč









odvedení povrchových vod pod Sedláčkovými opravenou dešťovou kanalizací,
výměna několika LEDkových lamp – 10 tis. Kč
dotažení změny uzemníhi plánu č. 1
digitalizace katastrálních map KÚ Kacanovy
spolupráce s lesy ČR – vybudování laviček a odpočinkových míst
začali jsme pořádat bruslení občanů Kacanovy a \vyskeř- hokejový zápas
oprava cesty u jezírek
odkup cesty ke koupališti

získání dotací za rok 2015 činí 727 559 Kč

2016
 oslavy k založení obce 500 let – náklady 270 tis. Kč, dary 64 tis. Kč
 vydání knihy o Kacanovech – 750 výtisků, náklady 307 tis. Kč, získání dotací od
Ministerstva vnitra 120 tis. Kč, prodalo se nebo darovalo 383 Ks
 pořízení nových praporů – prapor Kacanov, prapor České republiky a pamětní listy –
68 tis. Korun, na prapor Libereckého kraje nám přispěl Liberecký kraj 11 tis. Kč
 vydání nových pohlednic a skládaček o Kacanovech
 vybudování schránky na geocaching k příležitosti výročí obce, kde jsou umístěny
dřevěné medaile
 zrušení obecní knihovny
 Rekonstrukce nátoku na koupaliště
 Umístění třech posypových nádob na zimní posyp v obtížně přístupných místech
 Rekonstrukce elektrického vedení na koupališti
 Výměna části LEDkových lamp – 81 tis. Kč
Získání dotací za rok 2016 činí 120 000 Kč

2017
 Odkoupení autoservisu – 1,6 mil. Kč
 Odkoupení pozemku pod komunikací ke koupališti
 Elektronický náhled na obsazenost kulturního domu a hřiště u Králíčku
 Zavedení užitkové vody z lužinky na hřbitov
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 Vypracován nový hřbitovní řád, vypracování hydrogeologického průzkumu –
prodloužení tlecí doby z 10 na 15 let, pořízení vývěsky na hřbitov – 27 tis. Kč
 Navýšení počtu kontejneru na tříděný odpad a zajištění častějšího intervalu
vývozu
 Oprava pomníku válečných hrdinů – 25 tis. Kč
 Oprava propustku pod silnicí nad hotelem Králíček
 Pořízení radiostanice- vysílačky 5 ks- 40 tis. Kč
 výměna části lamp veřejného osvětlení za úsporné LEDkové- 12 tis. Kč.
Momentálně je vyměněno asi polovina lamp v obci- celková úspora činí 15 až
20 % na odebrané elektrické energii.

2018
 Vybudování zpevněných kontejnerových stání na tříděný odpad v ceně 411 110 Kč a
získání dotace od Libereckého kraje 120 tis. Kč
 Vypracování projektu na rekonstrukci kulturního domu a získání dotace od
Libereckého kraje ve výši 400 tis. Kč
 Zakoupení vysílačky do hasičského auta – 1 tis. Kč
 Oprava oken u bytu č.p. 56 – 10 tis. Kč
 Získání dotací na opravu místních komunikací od Libereckého kraje prostřednictvím
Mikroregionu Český Ráj – cesta k Bělikům a k Jedličkům. Celkové náklady 375 tis.
Kč, získaná dotace 185 tis. Kč
 Oprava čela koupaliště – brigádně SDH Kacanovy (částečně)
 Pořízení kamen do kulturního domu
 2. změna územního plánu – 23 žádostí
 Propustek u hřbitova- vyprojektování opravy od Libereckého kraje
 Píseň o Kacanovech- nazpíval a složil Jan Bílý
Získání dotací za rok 2018 činí 705 000 Kč
Celkové dotace získané za volební období 2014 – 2018 činí 1 552 559 Kč
Stav BÚ a pokladny 2 045 922 Kč
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8) Diskuse
Oldřich Karásek – upozornil na skutečnost, že svozová firma při vysypání kontejneru na
tříděný odpad kontejner neumístí na původní místo a nezabrzdí ho. Když fouká vítr, tak
prázdný kontejner ujede do komunikace.
Starosta poděkoval za upozornění a dodal, že se svozovou firma bude kontaktovat
Oldřich Karásek – na problém se sekáním trávníku a u geoexpozice před hřbitovema na
hřbitově kolem hrobů, které mají po svém obvodu nasypané kamínky. Při sekání dochází
k jejich rozmetání a je to i nebezpečné a hrozí i poškození předmětů umístěných na hrobech.
Starosta poděkoval za upozornění a slíbil, že se na místě podívá a pokusí se problém vyřešit.
Jana Drahoňovská - u hřbitova kde umístěn kontejner je při dešti louže a není možný ke
kontejneru přístup.
Starosta uvedl, že o problému ví a že se obec pokusí v příštím roce pod kontejnerem
vybudovat zámkovou dlažbu.
Jana Drahoňovská – mapy umístěné u bytovky patřící CHKO jsou v hrozném stavu a nikdo
se o ně nestará
Starosta uvedl, že o problému ví a obec už jedná z CHKO o možnosti opravy.
Jana Drahoňovská – ještě upozornila, že u bytovky svíti lampy do louky a do garáže.
Starosta poděkoval za upozornění a slíbil, že se lampy lépe nasměrují.
Libuše Janků – bylo by možné udělat lepší značení na Kopicův statek? Turisti to často
nemůžou najít.
Starosta uvedl, že obec má před dokončením instalací kreslených map.
Libuše Janků – prosí o nastavení nějakých pravidel pro pronájem KD, je zde velký počet
akcí a při nich většinou dochází k rušení nočního klidu. Prosí o nějaké řešení, protože je
situace neúnosná.
Starosta uvedl, že o problému se dlouhodobě ví. Na jaře příštího roku proběhne rekonstrukce
KD, okna budou vyměněná a okna na podiu zazděná. Dále starosta přislíbil, že zkusíme
situaci pořešit ještě i jiným způsobem než stavebními úpravami.
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9) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 21.26 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 9. 2018
Zapisovatelka: Bc. Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

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

Marcela Červová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 14. 9. 2018

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 18. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Marcelu Červovou a zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018 s úpravou jednotlivých položek
příjmů a výdajů dle návrhu s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění.
3. Bere na vědomí závěrečnou zprávu o vybudování kontejnerových stání na tříděný
odpad.
4. Schvaluje zrušení hrobových míst číslo 68 a 71. Schvaluje nabídnutí k odprodeji
hrobového zařízení na hrobech číslo 14, 62 a 63. V případě, že nebude zájem do září
příštího roku, schvaluje likvidaci těchto hrobových míst.
5. Schvaluje změnu užívání stavby bývalého autoservisu na zbrojnici zásahové jednotky
obce Kacanovy a zároveň zázemí pro SDH Kacanovy. ZO schvaluje vypracování
projektu za tímto účelem změny užívání a to způsobem změny stavby před jejím
dokončením a po dokončení projektu požaduje toto předložit včetně rozpočtu
k projednání.
6. Schvaluje zadání opravy a rozšíření o elektronické zvonění do kapličky na místním
hřbitově dle nabídky v maximální ceně 80 tis. Kč. Dále ZO schvaluje výměnu srdce
stávajícího zvonu, kdy původní srdce bude uloženo v depozitáři obce.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce
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