Zápis
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 15. 3. 2019, 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. Starosta upozornil přítomné, že zápis ze zasedání ZO se
uveřejňuje na ÚD a na EÚD a pokud někdo nesouhlasí s uvedením svých osobních údajů
v diskuzi, ať vysloví nesouhlas. Dále bylo přítomno 17 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Bc. Zuzanu Bártovou,
zapisovatelku 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. Schválení rozpočtového opatření č.2/2019
3. Schválení podání žádosti na dotace na ministerstvo pro místní rozvoj rekonstrukce bývalého autoservisu
4. Schválení žádosti na zatřídění místních komunikací na základě zpracovaného
pasportu komunikací
5. Schválení žádosti o umístění nového dopravního značení v obci
6. Schválení dodatku stanov VHS Turnov
7. Rozpočet VHS Turnov na rok 2019
8. Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
9. Různé
10. Diskuse
11. 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 4. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
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2) Schválení rozpočtového opatření č.2/2019
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení 2. rozpočtové opatření
pro rok 2019, kterým pouze upravujeme příjmové položky. Celková suma schválených
rozpočtovaných příjmů a výdajů se při tom nemění.
Na příjmové stránce se snížila položka dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu o 1600 Kč a o stejnou částku se navýšila příjmová položka poplatek za
odnětí pozemků plnění funkci lesa.
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o schválení
rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2019.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019, které pouze zachycuje pohyb u
příjmových položek schváleného rozpočtu.
hlasování: 7 – 0 – 0

3) Schválení podání žádosti na dotace na ministerstvo pro místní rozvoj- rekonstrukce
bývalého autoservisu
Starosta informoval přítomné, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo dotační program
pro rok 2019 z podprogramu 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití pro DT 2- revitalizace a rekonstrukce. Uvedený dotační program je možno využít na
rekonstrukci bývalého autoservisu - budova na p.p.č. 83/2 na hasičskou zbrojnici. Dotace je
poskytována až do výše 70% a dolní limit na jednu akci činí 300 tis. Kč. Termín pro podání
žádostí je 31. 5.2019 a vzhledem k tomu, že projekt je z velké části zpracován, vedení obce
zkusí o tuto dotaci požádat. Pro naší obec by bylo dobré využít tuto dotaci na rekonstrukci
autoservisu, protože kvůli rekonstrukci KD nemáme v rozpočtu potřebné peníze, museli
bychom tuto rekonstrukci odložit.
Starosta dal hlasovat o možnosti podat žádost o dotaci na MMR
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalého autoservisu na Ministerstvo
pro místní rozvoj z podprogramu 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití pro DT 2- revitalizace a rekonstrukce a zároveň ZO schvaluje
zařazení budovy na p.p.č. 83/2 do databáze brownfieldů a pověřuje starostu k vyřízení tohoto.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Schválení žádosti na zatřídění místních komunikací na základě zpracovaného
pasportu komunikací
V listopadu loňského roku jsme nechali zpracovat pasport komunikací firmou Náš pasport.
Pasport je ze zákona povinný. Jedná se o evidenci komunikací nacházející se na území obce
Kacanovy. Pasport místních komunikací slouží jako podklad pro různé stavební řízení,
povolování zvláštního užívání komunikací, majetkoprávní vypořádání, ale i pro plánování
oprav a údržby. Důležitý je jako podklad potřebný k žádostem o dotace. Pasport máme
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zpracovaný v tištěné formě a v digitální formě, kde si sami můžeme aktualizovat data nebo
tisknout jednotlivé úseky dle potřeby, důležité třeba při podávání dotací na opravy
komunikací.
Do správy silničního úřadu v obci Kacanovy patří místní komunikace, proto dalším důležitým
krokem je zařazení místních komunikací do jednotlivých kategorií, kategorie jsou čtyři.
Zařazení místních komunikací se provádí žádostí na příslušný silniční správní úřad.
Starosta dal hlasovat o podání žádosti na zařazení místních komunikací do jednotlivých
kategorií.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s předloženým pasportem komunikací a zároveň pověřuje starostu vyřízení
podání žádosti na příslušný silničně správní úřad.
Hlasování 7-0-0
5) Schválení žádosti o umístění nového dopravního značení v obci
Současně s pasportem komunikací jsme nechali zpracovat i pasport dopravního značení v naší
obci. Jedná se o pasportizaci stávajícího stavu dopravního značení a dále o zhotovení projektu
značení tak, aby bylo v souladu s platnými technickými podmínkami a normami.
Samozřejmostí je kompletní projednání projektové dokumentace dopravního značení se všemi
dotčenými subjekty jako dopravní inspektorát Policie ČR, příslušný silniční správní úřad
Turnov, a jiné.
Takto zpracovaná projektová dokumentace slouží jako základní dokument pro evidenci,
obnovu a doplnění dopravního značení v obci. V obci bychom rádi přidali některé nové
značení na nově zařazených místních komunikací např. obytná zóna od Sedláčků k Egertům,
kde bude rychlost 30 km za hodinu, protože zde jezdí auta příliš rychle a nedodržují
předepsanou rychlost 50 km za hodinu. Dále by to byl zákaz stání z jedné strany u koupaliště,
protože se tam pak nedá projet, když je plné koupaliště.
Starosta dal hlasovat o podání žádosti na umístění nového dopravního značení.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s předloženým pasportem dopravního značení, včetně návrhu nového dopravního
značení a pověřuje starostu vyřízení podání žádosti na příslušný silniční úřad.
Hlasování 7-0-0
6) Schválení dodatku stanov VHS Turnov
Na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov se zástupci Turnova dohodli s ostatními
starosty, že mají všichni zájem na dílčí úpravě stanov, která má změnit pouze části týkající se
organizační struktury VHS. Je to reakce na skutečnost, že vedení Turnova nechce
respektovat názor všech ostatních členů svazku – že má zůstat v této důležité době pro
budoucnost VHS Turnov forma řízení a její personální naplnění stejné. Naopak zástupci
Turnova opakovaně oznamují zbylým členům Rady sdružení, že ing. Hejduk už nebude od
dubna zástupcem Turnova v tomto řídícím orgánu svazku. Tím tedy nebude moci zastávat
dnešní pozici předsedy Rady sdružení VHS Turnov. A proto samozřejmě okamžitě dojde
k výrazné odlišnosti v mnoho let zaběhlém reálném řízení organizace, která se musí nějak
smysluplně vyřešit.
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Podle úvodní dohody byla na únorovém jednání Rady sdružení diskutována dílčí forma
úpravy stanov. Na lednový návrh měst a obcí odpověděli zástupci Turnov s žádostí o další 3
úpravy. Oba dva dokumenty byly pokladem k jednání, na němž byly dodatečně akceptovány
dva z předložených návrhů Turnova. Nakonec bylo Radou sdružení VHS Turnov
schváleno kompromisní znění dodatku č. 1 k dnešním platným stanovám.
Podstatou kompromisní dohody byl záměr, aby byla vytvořena v řídící struktuře VHS
nová pozice – ředitel svazku - s odpovídajícími právy a pravomocemi, která by převzala
základní povinnosti předsedy Rady sdružení. Důvodem pro toto rozhodnutí je snaha o
současné naplnění obou rozdílných snah – vedení města Turnova nechce, aby ho nadále
v Radě sdružení zastupoval z politických a osobnostních důvodů ing. Hejduk. Zástupci
ostatních členů svazku naopak ing. Hejduka podporují a chtějí, aby nadále zastával ve VHS
obdobnou vrcholovou řídící roli.
Návrh dodatku je přiložen v příloze k jednání. Pro přehlednost a možnost porovnání
připojujeme také původní podepsané znění stávajících stanov.
Celý záměr stanovení dodatku byl navíc pro jistotu projednán v konkrétních detailech na
Libereckém kraji s odpovědnými pracovníky. V přijetí dodatku k dnešním stanovám není
žádný problém.
Protože celou otázku úpravy stanov vyvolalo Město Turnov svými avizovanými kroky, tak
bylo dohodnuto, že dodatek stanov bude nejdříve projednán na únorovém jednání ZM
Turnova. Pokud bude odsouhlasen, tak bude v březnu projednán na zbývajících ZM a ZO
všech dalších členů svazku. Problém úpravy stanov totiž je, že dodatek musí být odsouhlasen
v jednotném znění a na všech ZM a ZO.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje dodatek stanov VHS Turnov dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování 7-0-0
7) Rozpočet VHS na rok 2019
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. Rozpočet na rok
2019 schválila RS VHS Turnov na jednání dne 13.2.2019 24 hlasy všech přítomných.
Předpokládané příjmy jsou ve výši 230 751 567,- Kč, výdaje 257 172 020,- Kč a financování
26 420 453,-Kč.
Největší investiční akce z celkového objemu peněz 229,3 mil. Kč se uskuteční v Turnově 85,3
mil. Kč, Jilemnici 31,5 mil. Kč a Semilech 50,3 mil. Kč.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2019.
hlasování: 7 – 0 – 0
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8) Schválení finančního příspěvku na cyklobusy
Starosta informoval přítomné o tradičním zahájení provozu letních turistických autobusů.
V letošním roce je to již 20. sezóna této regionální aktivity. Dále informoval o nutnosti
schválit příspěvek obce na jejich provoz, který je iniciován Mikroregionem Český ráj.
Turistické autobusy začnou jezdit od 1. 6. 2019 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 přispívá částkou 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 2019.
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: 7 – 0 – 0

9) Různé
Pan starosta informoval přítomné o dalších událostech v obci:
Kulturní dům – Rekonstrukce
Rekonstrukce KD začne 1.4. 2019, hotové práce by měly být na konci července 2019. V září
bude KD již opět k dispozici. Rekonstrukci bude provádět firma Masopust stavby
z Ploukonic, která vyhrála výběrové řízení. Celkové náklady jsou vypočteny na cca
4 100 000,- Kč. Z libereckého kraje jsme získali dotace ve výši 400 000,- Kč. Dále máme
zažádáno o dotaci na MMR, zde ještě čekáme na výsledky, které budou pravděpodobně
v květnu až červnu. Rekonstrukce se bude týkat kuchyně, nebezpečného schodiště, výměny
nových oken na sále a hlavně nové přístavby sociálního zařízení v dolní části KD +
skladovacích prostor.
Svoz velkoobjemového odpadu 12.4.2019 - 14.4.2019
V dubnu bude v obci probíhat svoz velkoobjemového odpadu. V týdnu od 12.4.2019 až 14.4.
2019 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad u hasičské zbrojnice. Zároveň bude
k dispozic i kontejner odpad ze dřeva. Nábytek, větve, palety atd.
Termín Sběru nebezpečných složek komunálního odpadu (nebezpečného odpadu) zatím nebyl
sběrnou firmou definován.
SMS info – KACinfo
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Ve středu 13.3. 2019 byla zaslána první informační sms pro občany, kteří podepsaly souhlas o
zasílání informačních sms. Pokud mají občané ještě zájem o zasílání sms je potřeba podepsat
souhlas, který je k dispozici na obecním úřadě. Písemný souhlas bude uchován v obecní
databázi.
Výměna veřejného osvětlení
V obci je potřeba vyměnit ještě cca 30 lamp za LED lampy. Výměna by měla proběhnout
přibližně v dubnu až v květnu.
Nové elektrické zvonění v kapličce na hřbitově
17. ledna byl na zvon v kapličce nainstalován elektrický pohon, dále byla provedena celková
rekonstrukce zvonu. Byl ošetřen speciálním voskem, bylo vyměněno poškozené srdce a
vyměněné veškeré příslušenství u zvonu. Vše provedla firma BOROKO z Moravy. CENA
77 089,- Na základě následné debaty s občany starosta navrhl, že by mohl zvon zvonit každou
neděli ve 12:00 po cca 2 minuty, což bylo přítomnými uvítáno.
Revitalizace parčíku u KD – 1.fáze
V neděli 31. 3. 2019 budou u dětského hřiště pokáceny borovice, které svým růstem zasahují
do dětské skluzavky, na tomto místě bychom rádi vysadili jeden již trochu vzrostlejší nový
jehličnatý strom, který bude sloužit i jako vánoční strom, abychom nemuseli každý rok kácet
nový. Po rekonstrukci KD bychom rádi celkově parčík upravili tak, aby vzrosty nezasahovali
do prvků na dětském hřišti a uspořádání upravili pro výsadbu budoucího „vánočního“ stromu.
Volby do evropského parlamentu
Volby do evropského parlamentu proběhnou 24. 5. – 25. 5. 2019.

Informace o nakládání s odpadem za rok 2018
Starosta obce přednesl informaci o nakládání a třídění odpadu v obci ve srovnání s rokem
2017. Kde i mimo jiné konstatoval, že v Kacanovech se třídí a velká část občanů se v tomto
směru chová odpovědně a poděkoval jim.
Nakládání s odpadem 2017 - 2018

2017
2018
rozdíl

papír

plast

sklo

komunální odpad

3,64 tun
4,96 tun
+1,32 tun

2,69 tun
2,30 tun
-0,39 tun

9,81 tun
7,64 tun
-2,17 tun

38,33 tun
28,99 tun
-9,34 tun

(+36,2%)

(-14,5%)

(-22,1%)

(-24,4%)

Změna okresního uspořádání
Minulý týden proběhlo v Turnově jednání o budoucnosti ORP Turnov, kterého se účastnil
hejtman Martin Půta a náměstek ministerstva vnitra Petr Mlsna. Zásadní věc pro další vývoj je
ochota MV zakotvit v připravovaném zákoně o územně správním členění státu výjimku a
umožnit ORP Turnov působit na území tří okresů. Dále se MV nebrání změně názvu okresu
Semily – Turnov. Založením nového okresu by lidem nic nového nepřineslo, bylo by to jen na
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papíru. Je možné zajistit například pobočku sociální správy v Turnově. Účinnost nového
zákona se předpokládá od 1.1. 2020, ale stále není jisté v jaké podobě bude schválen.
Kulturní akce
18. 5. 2019 festival, den pro svobodu – na louce, pořádá Radosti
Hasičská soutěž
V sobotu 25. 5. 2019 budou naši hasiči pořádat okrskovou hasičskou soutěž na louce u
koupaliště.
Pálení čarodějnic
V úterý 30.4.2019 proběhne již tradiční pálení čarodějnic na Kamenci. Pořádá Sokol s SDH
Vítání jara
Dne 23.3.2019 od 15 hodin odpoledne proběhne v Kacanovech již tradiční vítání jara – akce
pro děti a jejich rodiče, kterou již tradičně pořádá Sdružení Radosti. Pro děti jsou připravené
soutěže a hry na téma cirkus, budou se opékat špekáčky a vynese se zapálená Moréna.
Vítání občánků
Proběhne v sobotu 1. 6. 2019 v předsálí KD. Celkem budeme vítat 4 děti.

10) Diskuse
 Jan Randák
Jakým způsobem jsou zařazeny místní komunikace a jaká jsou jejich ochranná pásma?
- Pan starosta
Místní komunikace se zařazují do 4 tříd, přesná čísla ochranných pásů z hlavy nevím.




-

-

Lucie Vlčková
Jaký typ cesty je Kopicům?
Pan starosta
Místní komunikace a od Kopicova statku je účelová a není ve vlastnictví obce.
Miroslav Hrubý
Jaká je cesta kolem nás?
Pan starosta
K lípě rostoucí u Bělíků je místní a potom navazuje účelová
Jan Randák
Bude nová dopravní značka zákaz stání za odbočkou od koupaliště k nám? V letě tam
stojí auta a nedá se projet.
Pan starosta
U koupaliště na kraji louky od Turnova bychom rádi nechali udělat malé parkoviště a
doufáme, že tím nebude docházet k parkování za odbočkou. Pokud to tak nebude,
budeme uvažovat o umístění značky.
Miroslav Hrubý
Myslím si, že by se naopak měl turismus v naší obci podporovat a ne zakazovat.
Pan starosta
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Chceme podporovat turismus, ale také chceme určit, kde mají parkovat. Také chceme
vybudovat parkoviště u hřbitova, kde se zatrubní potok a vznikne tam parkoviště.


-

Jiří Brouček
Zavedeme pravidelné zvonění v kapličce na hřbitově? Když máme nové zvonění,
mělo by se to častěji používat, a ne jednou za tři roky kdy někdo umře.
Paní místostarostka
Firma nastavila zvonění na 12 hodinu a na 18 hodinu každý den, ale je to vypnuté.
Zdeněk Drahoňovský
V žádném případě, nechceme to každý den poslouchat.
Pan starosta
Mohli bychom zkusit zvonit každou neděli ve 12 hodin a uvidíme, jakou to bude mít
odezvu, řekneme si na červnovém veřejném zastupitelstvu.

11) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:43 hodin jednání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019
3) Darovací smlouva
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 3. 2019
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka...........................................

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 15. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 4. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jiřího
Procházku a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 s úpravou příjmových položek dle návrhu
s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění
3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalého autoservisu na
Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu 117D082 Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro DT 2- revitalizace a rekonstrukce a
zároveň ZO schvaluje zařazení budovy p.č.st. 143 do databáze brownfieldů a pověřuje
starostu k vyřízení tohoto.
4. Souhlasí s předloženým pasportem komunikací a zároveň pověřuje starostu vyřízení
podání žádosti na příslušný silničně správní úřad.
5. Souhlasí s předloženým pasportem dopravního značení, včetně návrhu nového
dopravního značení a pověřuje starostu vyřízení podání žádosti na příslušný silniční
úřad.
6. Schvaluje dodatek ke stanovám VHS Turnov
7. Bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2019.
8. 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

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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