Zápis
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 14. 1. 2019, od 19:45 hodin na obecním úřadě
1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:45 hodin
starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Na
veřejném zasedání ZO nebyl přítomný žádný občan.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Lukáše Krbečka a Jozefa Dobiaše a 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, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci kulturního domu v obci
Kacanovy
3) Rozpočtové opatření č.5/2018
4) Rozpočtové opatření č.1/2019
5) Diskuze
6) 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 3. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Lukáše Krbečka
a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 7– 0 – 0
2) Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci kulturního domu
v obci Kacanovy
Starosta informoval o dalším průběhu akce rekonstrukce KD. Jedná se o projekt „Rekonstrukce
víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění stávajícím kapacitním požadavkům“. Předmětem
projektu je vybudování sociálního zařízení v přízemí KD, rekonstrukce staré kuchyně,
vybudování nového schodiště z jídelny na sál, vybudování nových skladovacích prostor, nová
elektroinstalace v celém KD, nová okna a jiné. Obec Kacanovy obdržela na tento projekt dotaci
z dotačního fondu z Libereckého kraje ve výši 400 tis. Kč. Obec v půlce listopadu vypsala
veřejné poptávkové řízení na dodavatele stavebních prací, ve kterém obdržela pouze jednu
nabídku, všichni ostatní oslovení uchazeči se pro velký objem nasmlouvaných prací z podání
nabídky omluvili. Osloveno bylo celkově 6 firem. Nabídku podala jen firma Masopust stavby
s r.o., Ploukonice s nabídkovou cenou 4 083 562,- Kč. Termín realizace byl ve výzvě stanoven

v rozmezí duben – červenec 2019. Vybraná firma termín realizace stavebních prací respektuje.
Hodnotící komise doporučuje ZO nabídku firmy Masopust stavby s r. o. přijmout a zakázku
firmě zadat.
Starosta dal hlasovat o zadání veřejné zakázky uchazeči – Masopust stavby, Ploukonice
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Rekonstrukce víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění stávajícím kapacitním požadavkům“
a jako vítěznou nabídku schvaluje nabídku uchazeče Masopust stavby s r. o., Ploukonice 40,
511 01 Turnov v ceně 4 083 562 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo.
hlasování: 7 – 0 – 0

3) Rozpočtové opatření č. 5/2018
Starosta předložil ZO návrh rozpočtového opatření č.5/2018. Jedná se o přesuny položek v
paragrafech u místních komunikací (pasport) a v zastupitelstvu obce (zákonem dané odchodné
pro místostarostku). Přesun se týká jen výdajů. Výsledná hodnota je jak u příjmů, tak u výdajů
nulová, takže celkové již schválené rozpočtované sumy příjmů a výdajů se rozpočtovým
opatřením nemění.
Starosta dal hlasovat o rozpočtovém opatření č. 5 pro rok 2018.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 s úpravou jednotlivých položek u
výdajů dle návrhu s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění.
hlasování: 7– 0 – 0

4) Rozpočtové opatření č.1/2019
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2019, které
upravuje příjmy a výdaje v částce 950 000,- Kč. Příjmy z rozpočtu jsou navýšené o očekávané
příjmy. Výdaje celkově navyšujeme stejně jako příjmy a to o navýšení výdajů na rekonstrukci
kulturního domu.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2019.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019. Rozpočet se zvýší v příjmech i výdajích
v částce 950.000,- Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0

4) Diskuze

5) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 1. 2019
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Lukáš Krbeček

Jozef Dobiaš

Starosta:

Michal Nožička, DiS.

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

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

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

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 14. 1. 2019

Zastupitelstvo obce Kacanovy:

1. Schvaluje program 3. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Lukáše
Krbečka a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Rekonstrukce víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění stávajícím kapacitním
požadavkům“ a jako vítěznou nabídku schvaluje nabídku uchazeče Masopust stavby s r.
o., Ploukonice 40, 511 01 Turnov v ceně 4 083 562 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo.
3. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 s úpravou jednotlivých položek
u výdajů dle návrhu s tím, že celková částka příjmů a výdajů se nemění.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019. Rozpočet se zvýší v příjmech i
výdajích v částce 950.000,- Kč.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce

