Zápis
Z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 24. 7. 2019, od 19:00 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 19:00
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Omluvena byla Zuzana Bártová. 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 2
občanů dle listiny přítomných.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Ivetu Melíškovou a zapisovatelku
Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Ivetu Melíškovou a určilo zapisovatelku
Jitku Lukáčovou.
Hlasování: 6 – 0 – 0
2) Schválení programu ZO
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce a seznámil přítomné, že k návrhu programu připojuje
ještě tři body jednání, a sice schválení zatrubnění potoka u hřbitova, schválení rozpočtového
opatření č.5/2019 a schválení finančního daru českému svazu včelařů Turnov.
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení programu ZO
3) Schválení přijetí investičního úvěru na dokončení rekonstrukce KD
4) Schválení zatrubnění potoka u hřbitova
5) Rozpočtové opatření č. 4/2019
6) Rozpočtové opatření č.5/2019
7) Schválení finančního daru včelařskému spolku
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Starosta dal hlasovat o schválení doplněného programu ZO.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 6. zasedání ZO Kacanovy.
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
3) Schválení přijetí investičního úvěru
Starosta informoval přítomné, že obec Kacanovy nezískala dotaci ve výši cca 2 100 000,- Kč
od MMR na rekonstrukci KD o kterou jsme žádali v únoru letošního roku. Vzhledem k tomu,
že nemáme dostatečné finanční prostředky na dokončení rekonstrukce KD, podal starosta po
domluvě s ostatními členy zastupitelstva žádost o vytvoření nabídky v komerční bance na
investiční úvěr ve výši 1 800 000,- s tím, že doba splatnosti bude 4 roky.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 1,8 mil. Kč dle předloženého návrhu od
Komerční banky a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

4) Schválení zatrubnění potoka u hřbitova
Starosta informoval přítomné o nabídce na zatrubnění potoka u hřbitova, kde by mělo
vzniknout parkoviště po návštěvníky obce a hřbitova, zároveň se s tím vyřeší problém
s průjezdností přilehlé komunikace. Nabídka činní necelých 550 000,- bez DPH. Zatrubnění
provede firma ZEPOS, která dělá opravu mostku pod komunikací pro KSSLK. Zatrubnění
potoka neovlivňuje stavbu propustku a nezpůsobí prodloužení objížďky.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje realizaci akce zatrubnění potoka před hřbitovem v maximální ceně 730 tis. vč.
DPH a zároveň pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

5) Rozpočtové opatření č.4/2019
Na základě vývoje hospodaření obce předkládáme ke schválení 4. Rozpočtové opatření pro
tento rok, kterým upravujeme příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet
zvýší o 10 000,- Kč
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2019.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019, kde se rozpočet obce zvýší v příjmech i
ve výdajích o 10 000,- Kč.
hlasování: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

6) Rozpočtové opatření č.5/2019
Na základě vývoje hospodaření obce předkládáme ke schválení 5. Rozpočtové opatření pro
tento rok, kterým upravujeme příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet
zvýší o 850 000,- Kč. V příjmech přibyde položka dlouhodobý úvěr ve výši 1 800 000,- Kč
díky přijetí úvěru a sníží se položka ostatní příjmy o 950 000,- Kč. Ve výdajích se počítá již
se splácením úvěru a zatrubněním potoka u hřbitova.
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2019.
Návrh na usnesení:
ZO Schvaluje rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019, kde se rozpočet obce zvýší v příjmech i
ve výdajích o 850 000,- Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
7) Schválení poskytnutí finančního daru včelařskému spolku
Začátkem července byla na obecním úřadě podaná žádost českého svazu včelařů Turnov o
finanční výpomoc. Peníze by byly použity na nákup veterinárních léčiv pro ošetřování
včelstev, kdy léčiva budou včelařům poskytována zdarma. V katastru obce Kacanovy je
evidováno celkem 8 chovatelů včel se 74 včelstvy. Starosta navrhl poskytnutí příspěvku ve
výši 3000,- Kč a před hlasováním dal možnost vyjádřit se všem přítomným.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru českému svazu včelařů Turnov ve výši 3 000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
8) Různé
9) Diskuze
 Iveta Melíšková
Kdy se bude řešit vybavení kuchyně v KD, jestli jsou na to peníze?
- Pan starosta
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Do kuchyně vrátíme staré vybavení, letos koupíme alespoň nový nerezový dřez.
Ostatní musí počkat. Bude tam udělaná i příprava na novou vzduchotechniku –
vyvede se komínek nad střechu a dá se do kuchyně větrák.
10) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 19:45 hodin.

Přílohy zápisu:
Prezenční listina přítomných
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Žádost o finanční příspěvek český svaz včelařů
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 7. 2019

Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

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

MUDr. Iveta Melíšková

Starosta:

Michal Nožička, DiS.

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

............................................
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Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 24. 7. 2019
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Určuje ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Ivetu Melíškovou a zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.

2. Schvaluje program ZO.
3. Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 1,8 mil. Kč dle předloženého návrhu od
Komerční banky a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
4. Schvaluje realizaci akce zatrubnění potoka před hřbitovem v maximální ceně 730 tis.
vč. DPH a zároveň pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019, kde se rozpočet obce zvýší
v příjmech i ve výdajích o 10.000,- Kč.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019, kde se rozpočet obce zvýší
v příjmech i ve výdajích o 850.000,- Kč.
7. Schvaluje poskytnutí finančního daru českému svazu včelařů Turnov ve výši 3 000,Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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