Zápis
Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 14. 6. 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 19:20
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Omluvena byla Iveta Melíšková a Lukáš Krbeček. 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 9 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu Bártovou a Jozefa Dobiaše a
zapisovatelku Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2018
Schválení účetní závěrky za rok 2018
Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2018
Zrušení limitu - pokladna
Schválení dohody o provedení práce
Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2018
Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2018 a
Výroční zpráva OPS pro Český ráj
10) Prodej a nákup – komunikace u Hřbitova
11) Záměr výstavby vodovodu- Podmoklice
12) Schválení úpravy pasportu komunikací
13) ČEZ smlouva o smlouvě budoucí
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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 5. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu
Bártovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
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2) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Na základě vývoje hospodaření obce předkládáme ke schválení 3. Rozpočtové opatření pro
tento rok, kterým upravujeme příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet
zvýší o 22.370,- Kč
Hlavní částkou v příjmech i výdajích je 33 tis. na volby. Dále Daň z příjmu FO za obec byla
v rozpočtu plánovaná jak v příjmech, tak ve výdajích vyšší, než byla skutečnost, v příjmech i
výdajích je to upravené na skutečnost.
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2019.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 22 370,- Kč.
hlasování: 5– 0 – 0
3) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2018
Starosta seznámil přítomné se splněním povinnosti provést řádnou inventarizaci majetku
obce. Inventarizace proběhla k 31. 12. 2018. Inventarizační komise ve složení: Bc. Zuzana
Bártová (předseda), Marcela Červová, Jozef Dobiaš, Matěj Procházka a Marie Loutchanová
neshledala žádné inventarizační rozdíly. Starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami
majetku a jejich hodnotou vedenou v účetnictví a se stavem všech inventarizovaných účtů a
prací inventarizační komise. Inventarizační komisí byl prověřen HIM, DHM, pozemky, dále
proběhla dokladová inventarizace jednotlivých účtů dle příkazu k jejímu provedení a
inventarizace materiálu na kartách (pohonné hmoty pro potřeby PO). Obec vlastní na
majetkových účtech majetek ve výši 20,667 mil. Kč. Uvedený součet hodnot majetku
představuje dlouhodobý hmotný majetek, drobný hmotný majetek, majetek vedený na
podrozvahových účtech, nedokončený majetek a pozemky ve vlastnictví obce. Obec má
vedeny dva běžné účty – u KB v Turnově a u ČNB. Na BÚ u komerční banky bylo k 31. 12.
2018 celkem 1 746 110 Kč a na BÚ u ČNB k 31. 12. 2018 bylo 220 000,- v pokladně obce
bylo 12 518,- Kč.
Starosta dal hlasovat o zprávě o výsledku inventarizace k 31. 12. 2018.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2018.
hlasování: 5 – 0 – 0
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4) Schválení účetní závěrky za rok 2018
Úpravou zákona o obcích bylo obcím a dalším organizacím nařízeno zřídit nejméně tříčlenný
orgán pro schválení roční účetní závěrky a následně ji schválit. Tato povinnost je nám dána
§50 příslušného zákona. V obci bude účetní závěrku schvalovat ZO, které bude také
podepisovat související protokol, proto vám ji nyní předkládáme. Je to další krok vedle
schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je nutný
z pohledu dodržení zákonných norem.
Náležitosti roční účetní závěrky:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha – bilance
Příloha
Kompletní sestava účetní závěrky byla předložena na jednání ZO. Konkrétní vyjádření a
komentář k závěrům je zřejmý ze zprávy auditora a není proto nutné jej zde znovu opisovat.
Proto uvádíme jen významové naplnění jednotlivých příloh účetní závěrky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Zachycuje údaje o plnění rozpočtu ve členění na příjmy, výdaje a financování.
Výkaz zisku a ztráty
Jeho základní funkcí je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře
výnosů a nákladů. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku obec dosáhla za sledované a
minulé období. Poskytuje přehled o hospodaření obce, velikosti tržeb, nákladů v základním
členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku.
Rozvaha – bilance
Představuje přehled Aktiv a Pasiv organizace. Pro nás je zde především informace o
hodnotách majetku.
Aktiva představují všechno, co obec vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický
prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, ...).
Pasiva – opak aktiv, představují závazky, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření
běžného roku.
Příloha
Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 obce Kacanovy k 31. 12. 2018.
hlasování: 5 – 0 – 0
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5) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2018 byly
zveřejněny na ÚD obce.
KÚLK provedl dne 29. 5. 2019 přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
prostřednictvím svého zástupce Ing. Jany Novákové. Paní inženýrka přijela na provedení
kontroly maximálně připravená, což bylo umožněno zveřejňováním zápisů a jiných
dokumentů na webových stránkách obce a kontrola se s nimi mohla předem seznámit.
Přezkoumání byli přítomni pan starosta, místostarostka a paní účetní. Kontrola byla důkladná,
prověřovala vybrané položky účetnictví, majetku, smluvní vztahy, dotace, zápisy z jednání
ZO, usnesení, administraci proběhlých voleb, práci výborů zastupitelstva. Starosta přítomné
seznámil s obsahem zprávy. Závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dalším
sdělením kontroly je: při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Tyto závěry jsou pro obec důležité. Obec nemusí dělat žádná opatření na odstranění závad, je
dobré, že se podařilo mít hospodaření obce bez závad.
Uvedený závěr svědčí o dobré práci všech zúčastněných.
Závěrečný účet za rok 2018
Na příjmech bylo rozpočtováno 3 440 150,- Kč, skutečnost byla 3 634 214,- Kč
Příjmy byly překročeny o 194 064 Kč oproti rozpočtu. Překročení je způsobeno zejména
vyššími daňovými příjmy. Daň z příjmu FO, daň z nemovitých věcí, daň z hazardních her.
Na výdajích bylo rozpočtováno 4 740 150,- Kč, plnění rozpočtu bylo ve výši 3 106 707,- Kč.
Výdaje byly nerealizovány v částce 1 633 443,- Kč. Kč. Úspora na výdajích byla v různých
částkách téměř ve všech položkách, Nebyla použitá rezerva na krizové situace. Uspořené
prostředky zůstaly na BÚ a budou obci k dispozici v příštím roce.
Financování bylo rozpočtováno částkou 1,3 mil. Kč, skutečnost byla mínus 527 507,- Kč.
Financování nebylo v roce 2018 zapojeno do rozpočtu a bude využito v roce 2019
Na BÚ bylo k 31.12.2018

Zůstatek v KB: 1.746.110,71 Kč
Zůstatek v ČNB: 220.061,96 Kč

V pokladně obce bylo k 31. 12. 2018

12 518,- Kč

Starosta dal hlasovat o schválení celoročního hospodaření obce a o kontrole hospodaření
provedené Libereckým krajem za rok 2018.
Návrh na usnesení:
ZO projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrad.
hlasování: 5– 0 – 0
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6) Zrušení limitu- pokladna
Nyní je schválený limit hotovosti v pokladně v částce 35 000,- Kč. Většinou k překročení
limitu dochází začátkem rokem, kdy lidé chodí platit poplatky za odpad a zároveň se chodí
platit za nájem KD, který je vytížen častými akcemi. Vzhledem k tomu, že obec nemá časté
výdaje z pokladny, stane se, že limit je překročen. Vybrané prostředky jsou odváděny na BÚ
v bance. Vzhledem k tomu, že nyní není třeba již mít limit stanoven (dříve byl ze zákona
nutný) navrhujeme stávající limit zrušit.
Starosta dal hlasovat o zrušení limitu pokladny.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zrušení pokladní limitu.
hlasování: 5– 0 – 0
7) Schválení dohody o provedení práce
Od loňského roku musí být schválena zastupitelstvem dohoda o provedení práce člena
zastupitelstva. Jedná se o Jozefa Dobiaše, který dělá správce KD a manuálních prací v rámci
údržby obce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se členem
zastupitelstva p. Jozefem Dobiašem (členem zastupitelstva) a to zejména na práce správy
kulturního domu a manuálních prací v rámci obce. Souhlas ZO je platný do 31.12.2022 a je
účinný od 2.11.2018.
hlasování: 4 – 0 – 1
8) Kontrola hospodaření, závěrečný účet VHS Turnov a Výroční zpráva za rok
2018
Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazku www.vhsturnov.cz
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Kontrolu hospodaření pro VHS vykonává firma Auditex s.r.o.
kontrolou hospodaření zabývají tři odborníci auditorské společnosti.

Liberec, konkrétně se

Závěr auditora:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení
Turnov za rok 2018 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.
Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2018 jsme
nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Zjištěné
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nesrovnalosti nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti (materiality)
závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona.
Podněty auditora obsažené ve zprávě:
Auditor upozorňuje na riziko vyplývající z probíhající kontroly správce daně zaměřené na
dodržování dotačních podmínek. Kvantifikace rizika je s ohledem na disponibilní informace
obtížná, vytvořená rezerva se ke dni ukončení přezkumu jeví jako dostatečná
Auditor prověřil postupy účtování a řadu dalších skutečností spojených s chodem
svazku, jeho podněty obsažené ve zprávě kopírují stávající reálnou situaci organizace.
Závěrečný účet VHS
Činnost VHS je promítnuta do schváleného rozpočtu. Hodnoty uvedené v tomto materiálu
jsou vždy v sumách bez DPH.
Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi,
dalšími pronájmy a příjmy na stavby zejména od Libereckého kraje, EU (OPŽP), SFŽP, MZe
a členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 270 407 710 Kč, oproti schválenému
rozpočtu byly překročeny o 1 164 000,- Kč. Navýšení je způsobeno příjmy doplatků dotací od
LK v prosinci 2018 na dokončené dotované akce.
Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 250 992 943 Kč, skutečnost byla
245 116 370 Kč, nenaplnění výdajů v částce 5 876 000,- Kč bylo způsobeno:
 úsporou na provozu kanceláře ve výši 607 000,- Kč (ř. 50)
 úsporou na opravách ve výši 1 871 000 Kč (ř. 167)
 nevyplacenou zálohou ve výši 900 tis. Kč (ř.205)
 úsporou na investicích ve výši 3 mil. Kč (ř. 386)
Financování bylo plánováno v částce mínus 18 256 000 Kč, skutečnost je mínus 25 291 340
Kč, tedy o 7 mil. Kč nižší (ř. 405). Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných na
BÚ na začátku roku z důvodů navýšení příjmů a současně úspory n výdajích. Konečný
zůstatek BÚ na konci roku je 31,3 mil. Kč.
Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:
Celkově byly příjmy organizace překročeny o 1 164 000 Kč. Jedná se o příjmy dotačních
prostředků na realizovanou investici. Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 5 876 000 Kč
vznikla nevyužitím finančních prostředků na běžné výdaje a přesunem některých plateb za
investice a opravy do začátku příštího období.
Rozdíl ve financování je dán rozdílnou výší plánovaného zůstatku BÚ na konci roku.
Rozpočet pro rok 2018 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na
jednání RS VHS Turnov dne 12. 2. 2018 pod číslem usnesení RS č. 21/2018. V průběhu roku
byla schválena jedno rozpočtové opatření.
Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu.
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Výroční zpráva za rok 2018
Ve Výroční zprávě za rok 2018 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci
z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:
1. Základní údaje o organizaci, majetek organizace k 1. 1. a 31. 1. 2018, stavy účtů,
výčet členských obcí, jména členů řídícího a kontrolního orgánu, sídlo organizace,
kontakty na zaměstnance.
2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací.
3. Výčet realizovaných oprav a investic, soupis poskytnutých dotací.
4. Údaje o stavu vodohospodářského majetku, jeho opravy a údržba.
5. Záměry organizace – výhled do budoucna.
6. Výše vodného a stočného a vývoj cen.
7. Finanční a účetní problematika – DPH, pohled na příjmy, výnosy a výdaje, náklady,
daně, financování, běžné účty, kontrolu hospodaření.
8. Vztah s provozovatelem – plnění povinností z provozovatelské smlouvy, cenové
kalkulace.
9. Vnitřní záležitosti firmy – řídící a kontrolní orgány, zaměstnanci, přehled toho co se
podařilo a co nevyšlo.
10. Závěrečné shrnutí
Výroční zpráva VHS je obohacená o grafické vyjádření mnoha údajů, o fotodokumentace
zásadních staveb a o tiskovou zprávu na velké investiční akci. Obsahuje soubor informací o
činnosti svazku tak, aby byl pro čtenáře zajímavý a více záživný.
Výroční zpráva je k dispozici na www.vhsturnov.cz.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí Závěrečný účet VHS Turnov, Zprávu o kontrole hospodaření a Výroční
zprávu VHS Turnov za rok 2018.
hlasování: 5 – 0 – 0
9) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2018,
Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2018
Svazek Mikroregion Český ráj je tvořen 14 členskými obcemi.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Kontrolu hospodaření Mikroregionu provedl zástupce Libereckého kraje, konkrétně Ing. Soňa
Vavrušková se závěrem:
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
svazku v budoucnosti.
Ze zprávy je zřejmé, že svazek nemá v loňském roce žádné pohledávky, závazky, zastavený
majetek, neuskutečnil majetkové vklady. Realizoval pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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Svazek již dlouhou dobu funguje pod vedením paní Vlasty Špačkové, poradkyně Jarmily
Soldátové Láskové a účetní paní Ludmily Brzobohaté. Všechny jsou v této činnosti zkušené a
dělají ji dlouho, to je zárukou kvalitních výsledků.
Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2018
Realizované příjmy 3 944 186,- Kč
Realizované výdaje 1 344 650,- Kč
Příjmy svazku jsou tvořeny především dotacemi od členských obcí, nebo jiných poskytovatelů.
Svazek pak za tato prostředky realizuje na katastrech členských obcí investice a opravy majetku,
pořizuje drobný majetek. Po uplynutí doby udržitelnosti stanovené dotačním titulem převádí věci
pořízené z dotací do majetku obcí, kam náleží.
Na běžných účtech v bance měl svazek peněžní prostředky ve výši 3 218 826,- Kč. Pohledávky
byly nulové.

Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2018
OPS pro Český ráj byla založena Mikroregionem Český ráj a je registrována v rejstříku
obecně prospěšných společností v Hradci Králové již od roku 2003. Předmětem činnosti OPS
je zejména poskytování širokého spektra služeb pro rozvoj Českého ráje a Středního Pojizeří.
Ve Výroční zprávě za rok 2018 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci
z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:
základní informace o organizaci, činnost organizace, orgány O.P.S., partneři (49),počet
zaměstnanců(5), organizační struktura, přehled činností za rok 2018, popis projektů
v realizaci, projekty v době udržitelnosti, propagace, přehled vzdělávacích a informačních
akcí v roce 2018,
ekonomická část za rok 2018:
Celkové výnosy za všechny činnosti
jsou 4 886 000 Kč
Celkové náklady za všechny činnosti
jsou 4 817 000 Kč
Zisk 69 000 Kč
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2018, Zprávu o kontrole
hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2018 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj za rok
2018.
hlasování: 5 – 0 – 0
10) Prodej a nákup – komunikace u Hřbitova
Starosta informoval přítomné o prodeji a výkupu pozemku po novém geodetickém zaměření.
Jedná se o výkup pozemků pod místní komunikací u hřbitova p.p.č 95/9 , p.p.č. 96/10 od Jiřiny
Třešňákové, p.p.č. 97/12 od Václava Třešňáka a u bytovky p.p.č. 147/2 od Pacholíkových,
Drahoňovských, Karáskových a Víta. Prodej nepotřebných pozemků p.p.č. 112/7, p.p.č.1102/2
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Drahoňovským a p.p.č.1112/2 Pacholíkovým, Drahoňovským, Karáskovým a Vítovi. Zároveň
by mělo dojít k nákupu pozemků pro budoucí parkování u komunikace (nové ppč. 112/8 a 96/11)
od Drahoňovských. Pro detailnější informace je poskytnut přiložený geometrický plán č. 35242/2019 zpracovaný Geodézií Český Ráj GP s.r.o.

Záměr prodeje uvedené nemovitosti byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce
obce.
Starosta dal hlasovat o odkupu a prodeji pozemků.
Návrh na usnesení:
ZO Kacanovy schvaluje:
a) odkoupení:
- p.p.č. 96/10 p.p.č. 95/9 a p.p.č. 96/12 od paní Jiřiny Třešňákové
- p.p.č. 96/11 a p.p.č.112/8 od manželů Drahoňovských
- p.p.č. 97/12 od pana Václava Třešňáka
- p.p.č. 147/2 od Pacholíkových, Drahoňovských, Karáskových a Víta
b) prodej:
- p.p.č. 1099/4 a 1099/5 paní Roosové
- p.p.č. 112/7 a 1102/2 manželům Drahoňovským
- p.p.č. 1112/2 Pacholíkům, Drahoňovským, Karáskovým a Vítovi
dle přiloženého geometrického plánu č. 352-42/2019 zpracovaný Geodézií Český Ráj GP s.r.o. a
pověřuje starostu obce podpisem s tím souvisejících kupních smluv. Vše v ceně 100,- Kč za
metr čtvereční.

hlasování: 5– 0 – 0
11) Záměr výstavby vodovodu - Podmoklice
Starosta informoval o potřebě zřízení veřejného vodovodu v části obce Kacanovy –
Podmoklice. Zde vodovod nevede, končí u koupaliště a z druhé strany končí u Krbečků.
Domy v této části Kacanov mají vodu vlastní- studny. Vzhledem k tomu, že poslední roky
bylo velké sucho, voda v těchto studnách začíná být nedostačující. Je potřeba nechat
vypracovat projekt a finanční rozpočet, abychom mohli udělat další potřebné kroky k realizaci
tohoto záměru.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr výstavby vodovodu v Podmoklicích a pověřuje starostu obce
podniknutím kroků k realizaci tohoto záměru. Zároveň ZO požaduje předložit ke schválení
finanční rozpočet akce, až bude znám. Zároveň ZO požaduje uzavření příslibu s napojením na
budoucí vodovod minimálně od 70% nemovitostí, které se z něj budou moci napojit.
hlasování: 5 – 0 – 0
přišel člen zastupitelstva Lukáš Krbeček 20:00 hodin. a připojil se k ostatním členům
zastupitelstva
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12) Úpravy pasportu komunikací
Na základě došlých připomínek a posouzení byla provedena změna u zařazení místních
komunikací na základě zpracovaného pasportu komunikací. Místní komunikace III. Třídy 2c
se změnila na místní komunikaci II. třídy 1b. Dále místní komunikace III. Třídy 16c , která
vede k č.p. 16 (Broučkovi) se stala účelovou komunikací 30u. Účelová komunikace 9u , která
vede k č.p. 41 (Karáskovi) se zrušila z důvodu, že se jedná o příjezdovou cestu a vznikne
nová účelová komunikace 31u, která vede k č.p. 63 a č.p. 17 (Skálovi a Marek).
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí změny provedené ve zpracovaném pasportu komunikací, schváleném
starostou obce dne 3.6. 2019.
hlasování: 6– 0 – 0
13) ČEZ smlouva o smlouvě budoucí o zřízení Věcného břemene a dohodu o
umístění stavby
Starosta seznámil přítomné s požadavkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zastupuje firma
DEHES, spol. s r.o. Turnov) o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného břemene bude
právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
konkrétně se jedná o přípojku NN pro pozemek budoucí stavební parcely 319/4- Bělíkovi.
Uvedená elektropřípojka bude umístěna ve veřejném pozemku v majetku obce v pozemku
vedeném ve zjednodušené evidenci – parcela č. 1133/9, p.č. 1133/2 a p.č. 1133/21. Pro obec
podpis navržené smlouvy znamená strpění vstupu na uvedené nemovitosti v souvislosti se
zřízením elektopřípojky, její obnovou a provozováním. Rozsah věcného břemene je dán
přiloženým geometrickým plánem, který je součástí příslušné smlouvy. Starosta dal na
jednání možnost ZO do uvedené smlouvy nahlédnout. ČEZ věcné břemeno zřizuje úplatně,
obec obdrží za tuto služebnost jednorázové plnění ve výši 1 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se záměrem stavby SM – Kacanovy, p.č. 319/4 - přípojka NN v pozemcích
1133/9, p.č. 1133/2 a p.č. 1133/21, KÚ Kacanovy v majetku obce. Požaduje do podmínek
doplnit rozšíření o údržbu stávající skalky u současného sloupu el. vedení, stejně tak jak je u
protějšího nově vysazeného břehu. Dále ZO schvaluje znění smlouvy o budoucí Smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IP-12-4009407/ SOBS 002 název
stavby: SM – Kacanovy, p.č. 319/4 - přípojka NN ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně a po doplnění odstavce s respektováním vydaných
podmínek pověřuje starostu obce jejím podpisem.
hlasování: 6– 0 – 0
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14) Různé
 informace o rekonstrukci KD
Rekonstrukce probíhá bez problémů jen s malým časovým zpožděním. Přístavba je již
z velké části hotová, uvnitř jsou hotové schody, na zdech se tvoří omítky a brousí
sádrokartony. V kuchyni se již pokládá dlažba a obklady. Okna na sále jsou již také
vyměněné, byly nainstalovány i rolety. Okna na jevišti byly zazděny. Nyní také
probíhá instalace nových elektrických rozvodů. Venku probíhá stavba podia a skladu
za ním, kde budou schovány lavice a stoly, aby se pořád nemusely přenášet přes silnici
z hasičské zbrojnice. Náklady zatím uhrazené činí 1 535 756,- Kč. Rekonstrukce by
měla trvat do konce července.
 informace o podané dotaci na hasičskou zbrojnici
K 31. 5. 2019 jsme podali žádost o dotaci na MMR na rekonstrukci bývalého
autoservisu na hasičskou zbrojnici. Dotační titul 117D082 – podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, DT 2- Revitalizace a rekonstrukce. Rozpočet
na celkovou rekonstrukci je cca 5 600 000,- Kč. Kdy by mělo dojít ke kompletní
rekonstrukci, včetně výměny celé střechy. V žádosti žádáme maximální možné
hranice a to 70% z celkové ceny. Výsledky by měly být v září.
 výměna lamp
V květnu proběhla výměna zbylých 16 LED lamp u vysokých sloupů. Na výměnu
čekají nyní lampy na nízkých sloupech. Obec díky těmto LEDkovým lampám ušetří až
50% ze spotřebované energie. Také tyto lampy svítí jen na silnici a nevytváří takzvaný
světelný smog.
 oprava propustku u hřbitova
Od 17. 6. 2019 by měla začít rekonstrukce propustku pod hřbitovem, opravy jsou
naplánované na dva měsíce. Objížďka povede kolem hřbitova a pod bytovkou. Provoz
bude řízen kyvadlově semafory.
 kontejnery na tříděný odpad
Na kontejnerových stání u koupaliště, KD a u Králíčku jsou nově umístěné dřevěné
cedule s provozním řádem. Tento krok jsme udělali kvůli neustálému nepořádku
kolem kontejnerů. V provozním řádu je např. uvedené, že odpad odložen mimo
kontejnery se podle zákona již považuje za černou skládku a hrozí pokuta až 50 000,Kč. Situace se momentálně zlepšila a kontejnerová stání jsou čistá. Jako další prevencí
bude umístěno záznamové zařízení, které bude pohyb u kontejnerů zaznamenávat.
Také v nejbližší době bude umístěn nový kontejner na plasty u koupaliště, který se
nám povedl získat od EKO – KOMu. Doufáme, že kapacita kontejnerů už bude v naší
obci dostatečná.
 mapy českého ráje
Díky iniciativě mikroregionu Český Ráj jsme zahájili jednání s osobu, která má na
starosti informační tabule CHKO Český Ráj umístěné v naší obci. Jedná se o cedule u
koupaliště, u bytovky a u Králíčku. V dubnu jsme CHKO Český Ráj kontaktovali a
nahlásili stav informačních cedulí, výměna a oprava je momentálně v jednání.
 vítání občánků
1.6.2019 na den dětí proběhlo vítání občánku v KD, celkem jsme přivítali 4 děti.
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 oprava cest k Bělíkovým a Jedličkům
Letos proběhne oprava dvou cest, cesta k Bělíkům a cesta k Jedličkům. Na tyto opravy
jsme získali dotaci z Mikroregionu Český Ráj. Nakonec proběhla dvě výběrová řízení,
protože při prvním řízení byly podány nabídky s příliš vysokými částkami a výběrové
řízení bylo zrušeno. Při druhém výběrovém řízení byly podány dvě nabídky. První
v ceně 1,2 milionu Kč a druhá v ceně 350 000,- Kč, která byla vybrána.
 kulturní akce
27.7.2019 pořádají SDH turnaj ve fotbale na hřišti u Králíčku, je to již 22. ročník.
Všichni jsou srdečně zváni.

15) Diskuse
 Pan Jiří Vlček
Jak je to majetkově po vybudování vodovodu?
- Pan starosta
Vodovod by byl v majetku VHS Turnov, po případném vystoupení obce
z VHS by měl přejít do majetku obce.
 Pan Jiří Vlček
Chtěl bych se dotázat, jestli je v plánu údržba silnice ke Kopicům
- Pan starosta
Ano, počítáme s tím, oprava je naplánována zároveň s opravami komunikací
k Bělíkům a Jedličkům. Dále pan starosta uvedl, že nějaká větší oprava resp.
rekonstrukce bude možná pouze s využitím dotačních titulů a jedou z věcí,
která je nutná splnit je vykoupit pozemky pod stávající komunikací, dříve
nemá o dotaci smysl žádat. Na této věci se již začalo pracovat, silnice je
zaměřená a už došlo i k jednání s částí vlastníků, někteří již i odprodej
odsouhlasili, vlastníkem s největší částí jsou Lesy ČR. Dále bude nutno
prodloužit v minulých letech vybudovaný betonový příkop alespoň pod
zatáčku, tak aby nedocházelo k podemílání komunikace. Minimálně toto
prodloužení je v plánu na nejbližší roky.
 Pan Jiří Brouček
Co to pro nás znamená, ta změna v pasportu? Že k nám bude účelová komunikace?
- Pan starosta
Vzhledem k nesouhlasu dvou ze tří spoluvlastníků vrchní části komunikace a
po domluvě s nadřízenými orgány jsme dospěli k závěru, že nyní zařadíme
komunikaci k Vám jako komunikaci nižší třídy, tedy účelovou. Účelová
komunikace je stále komunikací veřejnou, ale již nižší kategorie. Nicméně tuto
věc neopouštíme a v budoucnu se pokusíme s vlastníky horní části jednat o
odkoupení.
 Pan Vojtěch Brodský
Jak mám postupovat, když soused neseká hranici pozemků? Mám to sám posekat?
- Pan starosta
- Nejlepší je se mezi sebou domluvit, a když nebude reagovat tak ho vyzvat
písemně
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 Paní Libuše Janků
Kdy dojde k realizaci parkoviště u hřbitova? Chtěla bych dát rouru za mým plotem, je
tam rygol a pořád tam něco teče a je to náročné na údržbu.
- Pan starosta
Podíváme se na to, určitě nemusíme čekat, až se bude realizovat parkoviště u
hřbitova
 Paní Studničková
Už dlouho nehraje rozhlas u Králíčku, nic neslyšíme
- Pan starosta
Opět se na to podíváme, nedávno jsme to nechávali opravovat, byli tam
mravenci a bylo to zanesené, ale po opravě byl v pořádku, v tomto místě jsou
s reproduktory dlouhodobé problémy, v případě, že bude problém obdobný,
zkusíme zjistit, zdali neexistují tomu odolnější reproduktory.
 Pan Vojtěch Brodský
U cesty ke Kopeckým/Mařanům jsou dvě suché švestky? Byly by možné pokácet?
Jsou na obecním pozemku.
- Pan starosta
Podíváme se na jejich stav a případně uvítáme pomoc s jejich pokácením.
Dřevo bychom pak uložili na grilování. Paní místostarostka se zastaví a
domluvíte se.
 Lukáš Krbeček
U louky naproti Zemanům jsou zanesené příkopy a voda vytéká na silnici
- Pan starosta
Zhodnotíme a vyšleme techniku k případnému prohloubení příkopu.

16) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 21:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kacanovy za rok 2018
3) Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2018
4) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS za rok 2018
6) Závěrečná zpráva VHS za rok 2018
7) Závěrečný účet VHS za rok 2018
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Český Ráj 2018
9) Závěrečný účet Mikroregionu Český Ráj 2018
10) Výroční zpráva OPS
11) Geodetická mapa pozemků u hřbitova
12) Návrh smlouvy ČEZ o smlouvě budoucí a polohopisný výkres kabelové vedení NN

13

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 6. 2019
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jozef Dobiaš

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 14. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 5. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc.
Zuzanu Bártovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019, kde se schválený rozpočet obce
zvýší v příjmech i výdajích o 22 370,- Kč.
3. Bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2018.
4. Schvaluje účetní závěrku obce Kacanovy k 31. 12. 2018.
5. Projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2018 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 a ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za
rok 2018 bez výhrad.
6. Schvaluje zrušení limitu pokladny.
7. Schvaluje uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se členem
zastupitelstva p. Jozefem Dobiašem (členem zastupitelstva) a to zejména na práce
správy kulturního domu a manuálních prací v rámci obce. Souhlas ZO je platný do 31.
12. 2022 a je účinný od 2. 11. 2018.
8. Bere na vědomí Závěrečný účet VHS Turnov, Zprávu o kontrole hospodaření a
Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2018.
9. Bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2018, Zprávu o
kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2018 a Výroční zprávu OPS pro
Český ráj za rok 2018.
10. Schvaluje:
odkoupení: p.p.č. 96/10 p.p.č. 95/9 a p.p.č. 96/12 od paní Jiřiny Třešňákové, p.p.č.
96/11a p.p.č.112/8 od manželů Drahoňovských, p.p.č. 97/12 od pana Václava Třešňáka,
p.p.č. 147/2 od Pacholíkových, Drahoňovských, Karáskových a Víta a prodej: p.p.č.
1099/4 a 1099/5 paní Roosové, p.p.č. 112/7 a 1102/2 manželům Drahoňovským, p.p.č.
1112/2 Pacholíkům, Drahoňovským, Karáskovým a Vítovi. Dle přiloženého
geometrického plánu č. 352-42/2019 zpracovaný Geodézií Český Ráj GP s.r.o. a pověřuje
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starostu obce podpisem s tím souvisejících kupních smluv. Vše v ceně 100,- Kč za
metr čtvereční.

11. Schvaluje záměr výstavby vodovodu v Podmoklicích a pověřuje starostu obce
podniknutím kroků k realizaci tohoto záměru. Zároveň ZO požaduje předložit ke
schválení finanční rozpočet akce, až bude znám. Zároveň ZO požaduje uzavření
příslibu s napojením na budoucí vodovod minimálně od 70% nemovitostí, které se
z něj budou moci napojit.
12. Bere na vědomí změny provedené ve zpracovaném pasportu komunikací, schváleném
starostou obce dne 3.6.2019.
13. Souhlasí se záměrem stavby SM – Kacanovy, p.č. 319/4 - přípojka NN v pozemcích
1133/9, p.č. 1133/2 a p.č. 1133/21, KÚ Kacanovy v majetku obce. Požaduje do
podmínek doplnit rozšíření o údržbu stávající skalky u současného sloupu el. vedení,
stejně tak jak je u protějšího nově vysazeného břehu. Dále ZO schvaluje znění
smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.: IP-12-4009407/ SOBS 002 název stavby: SM – Kacanovy, p.č. 319/4 - přípojka
NN ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně a
po doplnění odstavce s respektováním vydaných podmínek pověřuje starostu obce
jejím podpisem.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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