Zápis
Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 14. 12. 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 19:15
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 17 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a MUDr. Ivetu Melíškovou,
zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování: 7 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018
3. Schválení rozpočtu na rok 2019
4. Schválení aktualizace střednědobého výhledu na rok 2019-2022
5. Sociální výpomoc – schválení daru pro seniory
6. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD od MMR
7. Návrh rozpočtu pro rok 2019 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj
za rok 2018, Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce
2018
8. Různé
9. Diskuse
10. 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 2. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a MUDr. Ivetu Melíškovou, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
2) Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2018, které
upravuje příjmy a výdaje v částce 165 000,- Kč. Příjmy jsou navýšené o daň z příjmu FO,
příjem z prodeje ostatního hm. majetku (kontejner a kamna). Snížil se příjem za územní
plánování, protože nedošlo k naplnění. Druhá změna ÚP se protáhla, státní orgány jej ještě
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nemají zpracované. Výdaje celkově navyšujeme stejně jako příjmy, navýšení výdajů
koresponduje s potřebami obce, týká se zejména úpravy a zpřesnění určení výdajových
položek souvisejících s komunálními i ostatními službami, zastupitelstvo, proúčtování voleb
do zastupitelstva a senátu, zvýšení poplatku za tříděný odpad a za provedené údržby místní
komunikace.
Předložené rozpočtové opatření zachycuje aktuální vývoj hospodaření obce s výhledem do
konce roku.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2018.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018. Rozpočet se zvýší v příjmech i výdajích
v částce 165.000,- Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0

3) Schválení rozpočtu na rok 2019
Starosta seznámil přítomné se splněním zákonné povinnosti vyvěšení návrhu rozpočtu obce
Kacanovy na rok 2019 na úřední desce úřadu a na webových stánkách obce po dobu nejméně
15 dní před jeho schválení na ZO. Také byly na úřední desce obce spolu s návrhem rozpočtu
na rok 2018 vyvěšeny v souladu s nařízením dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové
odpovědnosti také informace o schváleném rozpočtu na 2018, včetně jeho očekávaného
plnění k 31.12.2018.
Rozpočet navržený ke schválení vychází ze známé skutečnosti roku 2018, 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 2019.
Obec má rozpočtované příjmy ve výši 3 697 300,- Kč. Největší a zásadní položkou příjmů
jsou daňové příjmy obce v částce ve výši téměř 2,64 mil. Kč, příjmy z nájmů v součtu ve výši
174 tis. Kč (KD, koupaliště, byty, pozemek, hroby, vodovod), předpokládaný příjem dotace
na rekonstrukci KD ve výši 400 tis. Kč, příjem z poplatků za odpad ve výši 165 tis. Kč, a další
příjmy z poplatků za psy, ubytování, služby v KD, 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. 2019 ve výši 1 950 000,- Kč. Jedná se o uspořené prostředky, kterou
obec použije na plánovanou rekonstrukci KD v roce 2019.
Výdaje má obec naplánovány ve výši 5 647 300,- Kč, a to kvůli plánované rekonstrukci KD,
dále výdaje na správu obce a zastupitelstvo 1 068 416,- Kč, poplatek za komunální odpad ve
výši 190 tis. Kč, úpravu zeleně, opravy komunikací, kulturního domu, koupaliště, změnu
územního plánu, veřejné osvětlen, 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.
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Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2019 v příjmech ve výši 3 697 300,- Kč, ve
výdajích ve výši 5 647 300,-Kč a financování v částce 1 950 000,- Kč a zároveň bere na
vědomí zveřejnění očekávaného plnění rozpočtu k 31. 12. 2018 na úřední desce obce
v souladu s platnou legislativou.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Aktualizace Střednědobého výhledu na období 2019 – 2022
V červnu 2018 byl schválený střednědobý výhled hospodaření obce do roku 2022 sestavený na
základě aktuálních informací o vývoji financování obce. Střednědobý výhled rozpočtu navazuje na
schválený rozpočet obce a zahrnuje plánovaný výhled příjmů a výdajů na určité období, minimálně na
2 roky.
V případě jakékoli změny – získání dotace, potřeby úvěru, nebo další zásadní změny v nastavení
příjmů a výdajů obce je vždy nutné tento dokument aktualizovat a pře schválit. V roce 2018

proběhly změny v rozpočtu, celkové již schválené rozpočtované sumy příjmů a výdajů se
nemění, jen se mění korekce příjmů a výdajů uvnitř těchto položek.
Starosta dal hlasovat o schválení aktualizace předloženého střednědobého výhledu rozpočtu
do roku 2022.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022.
hlasování: 7 – 0 – 0
5) 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 (MUDr. Iveta Melíšková, Jozef Dobiaš, Blanka Randáková a Kateřina Bílá)
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. Komise se letos domluvila o doplnění příspěvku 1600 Kč rodině ve finanční tísni.
Celkem bude rozděleno 10 finančních darů v celkové výši 15 000,- tis. Kč. 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.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostu obce
podpisem darovacích smluv.
hlasování: 7 – 0 – 0

6) Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD od MMR
Starosta informoval přítomné, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo dotační program
pro rok 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8219E
rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Uvedený dotační program je možno využít na
rekonstrukci kulturního domu, která se bude konat na jaře 2019. Dotace je poskytována až do
výše 70% a dolní limit na jednu akci činí 500 tis. Kč. Termín pro podání žádostí je 28. 2. 2019
a vzhledem k tomu, že projekt je již zpracován vedení obce zkusí o tuto dotaci požádat. Pro
naší obec by bylo dobré využít tuto dotaci na rekonstrukci KD, protože náklady na opravy
jsou vysoké, a přesto, že v rozpočtu peníze na rekonstrukci máme alokovány, tak jsme museli
na rok 2019 omezit či odložit jiné plánované investice, které by se v případě poskytnutí
dotace mohli zrealizovat.
Starosta dal hlasovat o možnosti podat žádost o dotaci na MMR
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci KD na Ministerstvo pro místní rozvoj
z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8219E rekonstrukce
a přestavba veřejných budov.
hlasování: 7 – 0 – 0
7) Rozpočet pro rok 2019 a zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj za
rok 2018, Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce
2018
Obec Kacanovy je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj. Od roku 2016
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 2018
Starosta informoval přítomné o zprávě Mikroregionu Český ráj o finančním hospodaření
organizace v roce 2018. Účetnictví a veškerá korespondence svazku je archivována na OÚ na
Vyskeři. Paní Brzobohatá, účetní obce Vyskeř, účtuje také Mikroregion 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. Dne 2. října 2018 provedli členové revizní
skupiny Mikroregionu Český ráj Jan Kozák a Michal Nožička kontrolu účetních dokladů ve
vybraném měsíci a zůstatku na vedených účtech svazku. Kontrola hospodaření organizace
byla provedena jmenovanou kontrolní skupinou. Proběhla kontrola účetních dokladů ve
vybraném měsíci a zůstatku na účtech v roce 2018. Zpráva o finanční činnosti informuje o
4

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. Kontrola byla provedena z dokladů předložených
účetní svazku paní Ludmilou Brzobohatou. Byl prověřován zůstatek na bankovních účtech
vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č.
ú.195607071/0300. Ke dni 30.9.2018 je na uvedených bankovních účtech zůstatek v součtu
ve výši 599 444,27 Kč.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
Rozpočet Mikroregionu Český ráj
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl řádně vyvěšen na úředních deskách členských obcí, následně
byl projednán také revizní skupinou svazku Mikroregionu Český ráj, s výsledkem bez
výhrad.
Mikroregion v roce 2019 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 2018. 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.
Dne 4. 6. 2018 provedli členové revizní skupiny MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ ve složení:
Jitka Šimková a Jan Kozák kontrolu vybraných účetních dokladů. Proběhla kontrola účetních
dokladů a zůstatku na účtech v roce 2018. 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 společnosti a zpráva o kontrole hospodaření ze rok 2017,
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 2019 a Zprávu o finanční
činnosti Mikroregionu Český rájv roce 2018 a Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS
pro Český ráj v roce 2018.
hlasování: 7 – 0 – 0
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8) Různé
Poplatky za komunální odpad
Od roku 2019 zvedne naše svozová firma Severočeské komunální služby cenu za svoz a
likvidaci odpadu a to v průměru u netříděného odpadu o 3,33% a u tříděného odpadu
v průměru dokonce o 10%. Vzhledem k tomu, že jsme již v letošním roce upravovali ceny za
odpad nebudeme jednotlivým domácnostem od 1.1. 2019 zvedat cenu za svoz.
Osázení břehu naproti Egertům
Na jaře letošního roku byli občané informováni o náhradní výsadbě za pokácené stromy na
břehu naproti Egertům. Jedná se o část od Radka Nožičky po schody k Bělikům cca 45 metrů.
Výsadba proběhla na začátku listopadu. Byly zde vysázeny dva druhy půdopokryvných
rostlin a to pámelník Hanckok a korunatka. Do toho byly vysázeny skupinky keřů, jako jsou
svídy s červeným a žlutým dřevem. Stálezelená hlohyně, která má červené bobule vhodné
jako potrava pro ptactvo. Červenolistá tavola, zlatice neboli zlatý déšť a tavolník popelavý.
Výsadbu provedl Petr Malý z Přepeř, který na jaře vysadil i nové jeřáby na hřišti u Králíčku a
provedl údržbu hlohů u KD.
Infosystém pro občany … rozšíření
Starosta seznámil občany s informací, že by vedení obce chtělo informovat občany pomocí
sms zpráv případně emailových zpráv o dění v obci. Jednalo by se zejména o hlášení
krizových stavů jako neprůjezdné cesty, dlouhodoběji nefunkční elektřina, a podobně, ale i
pozvánky na zastupitelstva či kulturní akce místních spolků. Rozhodně se nebude jednat o
nějaké masové zasílání zpráv, ale cca 1-2x měsíčně a systém by měl soužit jako doplněk
stávajících informačních kanálů, jako je rozhlas, internet a tisk. Kvůli nařízení evropské unie
o poskytování osobních údajů (GDPR) bude potřeba od občanů, kteří budou mít zájem o
zasílání těchto sms písemný souhlas. Písemný souhlas pak stačí donést na obecní úřad, kde
bude uchován v obecní databázi.
Vítání občánků
Proběhne na jaře roku 2019
Rozsvěcení vánočního stromku
Letošní vánoční strom pro obec poskytla rodina Nazarčíkova (dříve dům pí. Adamové), za
což mu touto cestou děkujeme. Hasiči za pomoci zapůjčené techniky od Štěpána Brodského
strom bez velkých potížích postavili u KD. Rodina Dobiašova jej společně s panem
Pacholíkem ozdobila. Rozsvěcení vánočního stromečku proběhlo první adventní neděli a stalo
se v naší obci již tradicí. I přes nepřízeň počasí tato akce proběhla s grácií a za velké účasti
místních obyvatel. Letošní novinkou bylo, že stromeček rozsvítil kouzelnou hůlkou andělíček,
kterého přivolaly přítomné děti. Nechybělo malé občerstvení, včetně výborného „svařáku“
z alchymistické dílny Jirky Červy a o kulturní program se postarala skupina PROVAZ
z vánočními písněmi a děti ze základní umělecké školy Turnov pod vedením pana Jiřího
Richtera.
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Likvidace černé skládky u kontejneru u hřbitova
V půlce listopadu v nočních hodinách neznámý člověk naplnil kontejner na hřbitovní odpad
černými pytli. Bylo jich tolik, že se do kontejneru nevešli, a byli pohozené kolem. Celkem
jich bylo cca 20 ks. Obec kontejner vyvezla a upozorňuje své občany na skutečnost, že tento
kontejner slouží pouze na hřbitovní odpad. Starosta také poprosil občany, že pokud by viděly
někoho, kdo v nočních hodinách vyhazuje větší množství odpadu do tohoto kontejneru, aby
obec informoval, protože to vypadá, že tento člověk to neudělal poprvé.
Termíny na další zastupitelstva
Starosta informoval přítomné na rozpis veřejných zastupitelstev až do roku 2022

15. březen 2019 -pátek
14. červen 2019 -pátek
20. září 2019 -pátek
13. prosinec 2019 –pátek
13. březen 2020 -pátek
12. červen 2020 -pátek
18. září 2020 -pátek
11. prosinec 2020 –pátek
12. březen 2021 –pátek
11. červen 2021 -pátek
17. září 2021 -pátek
10. prosinec 2021 –pátek
11. březen 2022 -pátek
10. červen 2022 -pátek
16. září 2022 -pátek
Kulturní akce v KD


19. 1. 2019 - hasičský ples SDH Kacanovy



8. 2. 2019 - koncert Ida Kelarová a komplet kapela bohů – pořádají Radosti



9. 2. 2019 - Žehrovský hasičský ples



23. 2. 2019 – turnaj ve stolním tenise – pořádá Sokol Kacanovy



9. 3. 2019 – ples Radosti Big o band

Id Ida
Kelarová a komplet kapela bohů a Kelarová a komplet kapela
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9) Diskuse
 Ladislav Brodský
Proč se nepokácely stromy naproti Egertům až do konce?
- Miroslav Hrubý
Není důvod proč by se tam zbytek stromů měl vykácet, stromy tam ničemu nepřekáží a
měly by se v obci kácet stromy s větším uvážením.
- Pan starosta
Musí se stromy postupně omlazovat a podle dobových fotografií jsou stromy přerostlé.
Také je problém s bezpečností okolí u přerostlých stromů a zde jsou borovice hned u
silnice a stavení. Budeme muset ještě zvážit co s nimi. Jako solitérní strom jsme zde
ponechali dub, který je v pořádku a byl omlazen redukčním řezem. Dále máme problém se
stromy dále, na soukromém pozemku a to konkrétně s přestárlými jabloněmi, které by byli
třeba pokácet, ale jsou na soukromém pozemku a vlastník se o ně nestará a ani nereaguje
na výzvy. Musíme zjistit, zda-li jsme schopni s tímto něco provést v zákonných mezích.
Dále starosta uvedl, že obecně v naší vsi jsou stromy přerostlé a byly by třeba obnovovat.
 Blanka Pacholíková
Kolik stál vývoz černé skládky u hřbitova?
- pan starosta
Přibližně 1500 Kč


Richard Milkovič
Kolik by stál nový velký kontejner?
- Pan starosta
Nový velký kontejner stojí cca 70 tis. korun. Provozem stávajícího malého kontejneru
ušetříme ročně cca 10 000 Kč za odvoz komunálního odpadu a odpad u hřbitova
nezůstává půl roku, ale je vyvážen častěji dle potřeby. Toto rozhodnutí vedlo i ke
zkulturnění místa.



Jiří Vlček
Jak to bude letošní zimu s protahováním komunikací, kdo to bude dělat.
- Pan starosta
Letos bude protahování komunikací probíhat stejně jako loni a to následovně: obecní
komunikace v rozsahu Kamenec – hřbitov – Kopicův statek – Vlčkovi bude
protahovat Štěpán Brodský, zbytek obecních komunikací bude protahovat p. Grůša.
Krajské silnice protahuje Krajská správa silnic. Pan Vlček ještě namítl, že při
ledovatce je problém vyjet závěrečný kopec. Starosta navrhl jako řešení umístění
žlutého kontejneru na posypovou směs. Pan Vlček souhlasil, že by toto bylo dobré a
situaci to vyřešilo.

 Jan Randák
V návaznosti na diskuzi o kontejneru na posypový materiál uvedl, že by toho bylo třeba i
na křižovatce u Kopalů (koupaliště – Vyskeř) a na několika místech na komunikaci „Na
babinách“ a to konkrétně u domu čp. 30 a v úvoze nad MUDr. Melíškovou.
- Pan starosta
Žlutý kontejner by měl smysl umístit i nad Ivetou Melíškovou. Pokud to bude hodně
kritické, není problém nechat komunikaci posypat. Letos bude komunikace protahovat
Grůša. Příští rok zvažujeme rozšíření protahování p. Brodským, protahuje cestu ke
Kopicům a na Kamenec, kde jsme s ním spokojeni.
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10) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 20:22 hodin jednání ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4
3) Rozpočet na rok 2018
4) Finanční dary pro seniory
5) Střednědobý výhled 2019-2022
6) Předpoklad plnění rozpočtu k 31.12.2018

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2018
Zapisovatelka: Bc. Jitka Lukáčová
Ověřovatelé:

Jiří Procházka

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

MuDr. Iveta Melíšková

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 14. 12. 2018

Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 2. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a MUDr. Ivetu Melíškovou, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018. Rozpočet se zvýší v příjmech i
výdajích v částce 165.000,- Kč
3. Schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2019 v příjmech ve výši 3 697 300,- Kč,
ve výdajích ve výši 5 647 300,- Kč a financování v částce 1 950 000,- Kč a zároveň
bere na vědomí zveřejnění očekávaného plnění rozpočtu k 31.12. 2018 na úřední desce
obce v souladu s platnou legislativou.
4. Schvaluje aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022.
5. Schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostu
obce podpisem darovacích smluv.
6. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci KD na Ministerstvo pro místní
rozvoj z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8219E
rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
7. Bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2019 a Zprávu o finanční
činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2018 a Protokol o výsledku kontroly
hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2018

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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