Zápis
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 14. 2. 2018, od 19 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 hodin
starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo
přítomno…. občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku
Marcelu Červovou. 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, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu v Kacanovech
3) Diskuze
4) 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 15. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
hlasování: 7– 0 – 0
2) Schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu v Kacanovech
Starosta předložil ZO ke schválení návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního fondu LK
program č. 2.1 Program obnovy venkova, účel podpory DT 1 – obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti, na investiční akci „Rekonstrukce víceúčelového KD
Kacanovy – vyhovění stávajícím kapacitním požadavkům a normám“.
Rekonstrukce KD představuje vybudování nových sociálních zařízení pro jídelnu a kuchyň
včetně septiku, vylepšení kuchyně (izolace, odvětrání, nové rozvody elektřiny a vody, nové
prostorové řešení zařizovacích předmětů,...), změnu dispozice vnitřního schodiště a vybudování
prostoru zázemí pro úklid a údržbu KD, odvodnění prostoru za a pod KD, výstavbu opěrné zdi.
Žádost o dotaci je nutné podat do konce února 2018, termín realizace projektu je dotačním
titulem stanoven v rozmezí mezi 1.1.2018 – 30.9.2019. Celkový rozpočet stavebních prací je
stanoven na částku 2,6 mil. Kč včetně DPH, očekávaná nabídková cena v soutěži na dodavatele
stavby je na 70 % z této částky. Maximální výše dotačních prostředků je 400 tis. Kč na projekt.
Pro naší obec to znamená poměrně vysoký doplatek této investice, ale i přes to chceme uvedený
projekt realizovat a žádost o dotaci podat, protože 400 tis. Kč dotačních prostředků rozhodně
stojí za to.
Termín realizace je naplánován na příští rok od dubna do září, kdy současně nebude možné
v KD pořádat žádné akce.

Starosta dal hlasovat o schválení podání žádosti o dotaci na LK.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního fondu LK program č. 2.1 Program obnovy
venkova, účel podpory DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
na investiční akci „Rekonstrukce víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění stávajícím
kapacitním požadavkům a normám“.
hlasování: 7– 0 – 0

3) Diskuze

4) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 2. 2018
Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

Jozef Dobiaš

Starosta:

Michal Nožička, DiS.

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

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

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

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 14. 2. 2018

Zastupitelstvo obce Kacanovy:

1. Schvaluje program 15. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.
2. Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního fondu LK program č. 2.1 Program
obnovy venkova, účel podpory DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti, na investiční akci „Rekonstrukce víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění
stávajícím kapacitním požadavkům a normám“.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce

