Zápis
Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 20. 3. 2020, 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 18:00
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 0 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Lukáše Krbečka, 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. Prohlášení o legitimnosti konání ZO za vyhlášeného mimořádného stavu
3. Rozpočtové opatření č. 1/2020
4. Schválení uvolnění místostarostky
5. Aktualizace obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
6. Schválení vykonávání agendy vidimace a legalizace
7. Schválení daru pro provozování cyklobusů
8. Věcné břemeno vedení elektro přípojky pro ČEZ – p.p č. 1133/9, 1133/2 a
1133/21
9. Podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj – odstavné plochy
10. Podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj – rekonstrukce nové hasičské zbrojnice
11. Schválení provozního řádu
12. Rozpočet VHS na rok 2020
13. Různé
14. Diskuse
15. 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 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše
a Lukáše Krbečka, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
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2) Prohlášení o legitimnosti konání zastupitelstva obce v období, kdy je vládou ČR
vyhlášen nouzový stav
Starosta uvedl skutečnost, že jednání tohoto zastupitelstva nesnese odkladu v období, kdy je
vyhlášen nouzový stav dle usnesení vlády ČR 69/2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území
České republiky nouzový stav. Důvodem konání tohoto zastupitelstva je, že může dojít
k ochromení fungování obecního úřadu, pokud nebude přijato navrhované usnesení dle bodu
4 a to konkrétně ustanovení funkce místostarostky obce jako uvolněné. V současné době je
paní místostarostka na rodičovské dovolené a to konkrétně do 21. 4. 2020 a při tomto
vykonává činnosti ve funkci neuvolněné místostarostky v rozsahu takovém, že pokud by
musela nastoupit do zaměstnání bylo značně problematické vykonávat agendu obce a
obecního úřadu v rozsahu, nejen optimálním, ale i nutném. Jelikož se dá předpokládat, že
vzhledem k nastalé situaci bude nouzový stav prodloužen, hrozí tyto skutečnosti ve
vyhlášeném nouzovém stavu a mohli by ohrozit chod úřadu v případě zhoršení situace
s nákazou obyvatelstva i ohrozit jejich zdraví. Zároveň je možné předpokládat i to, že může i
onemocnět taková část zastupitelstva, že ZO bude neusnášení schopné a proto není možno
čekat na skutečnost, jestli bude či nebude nouzový stav prodloužen. Místostarosta zastupuje
starostu a oba tvoří vedení obce, které je nutné k řešení řady úkolů a je nutná i jejich
zastupitelnost.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o nutnosti konání ZO a plně souhlasí s nutností jeho konání.
Hlasování 7 – 0 - 0
3) Schválení rozpočtového opatření č.1/2020
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení 1. rozpočtové opatření
pro rok 2020, kterým se rozpočet navyšuje o 87 700,- Kč.
Na příjmové stránce se navyšuje daň z příjmu o 85 000,- Kč (zároveň však ve výdajích je
stejná suma, jelikož obec DzP neplatí) a příspěvek od státu za počet obyvatel o 2700,- Kč.
Ve výdajích se navyšuje položka konzultační, poradenské a právní služby o 17 300,- Kč
(smlouvy na pozemky) a tím se upravuje položka rezerva na investice a ta se snižuje o
14 600,- Kč. Další položka vratka za transfer - za volby vracíme nevyužitých 22 770 Kč. Dále
se upravuje položka rezerva na krizové situace a snižuje se o 5000 Kč (vitamíny pro seniory).
Dále se upravuje položka Platby daní a poplatků krajům, obcím (viz. výše) která se navyšuje o
85 000,- Kč.
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o schválení
rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se navyšuje rozpočet obce o 87 700,- Kč
hlasování: 7 – 0 – 0
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4) Schválení uvolnění místostarostky
Vzhledem k velkému množství administrativní činnosti na obecním úřadě a neustálému
zvyšování zátěže a požadavků státu jsme nuceni, uvolnit funkci místostarosty v obci a to od
22. 4. 2020. Od 1. 5. 2020 budou nově úřední hodiny v pondělí a středu od 8:30 do 12:00 hod
a od 18:00 do 19:00 hodin.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uvolnění funkce místostarosty od 22. 4. 2020.
hlasování: 6 – 1 – 0
5) Schválení nové vyhlášky o nočním klidu
Z důvodu pořádání některých společenských akcí v naší obci a na základě žádosti obecních
spolků je nutné nově aktualizovat vyhlášku o nočním klidu, která umožňuje zkrátit dobu
nočního klidu v předem stanovených termínech. Vyhláška jak, je navržena, byla projednána
se zástupcem Ministerstva vnitra, který potvrdil její správnost. Veřejná vyhláška č. 2/2020 je
v souladu se zákonem o obcích a v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích a
v platném znění stanovuje dobu nočního klidu na dobu od 22. hodiny do 6. hodiny. Dále
stanovuje výjimečné případy, kdy stanovuje dobu nočního klidu kratší. Do vyhlášky se přidali
nové akce. A to v květnu slavnostní otevírání koupaliště, tradiční grilování prasete pořádané
SDH Kacanovy se přesouvána poslední víkend v srpnu a třetí víkend v září přibyla akce
ukončení sezóny koupaliště. V případě přijetí vyhlášky ZO bude vyhláška č. 1/2020 vyvěšena
na úřední desce a nabude platnosti po 15 dnech.
Starosta dal hlasovat o schválení vyhlášky č. 1/2020 o nočním klidu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 1/2020 a ruší se vyhláška č.
1/2017 o nočním klidu.
hlasování: 7 – 0 – 0
6) Schválení vykonávání agendy vidimace a legalizace
V souvislosti s uvolněním funkce místostarosty a přidáním úředních hodin, bychom chtěli na
obecním úřadě ověřovat podpisy, jako rozšíření služeb pro občany. Je třeba podat žádost na
městský úřad v Turnově, kde přiloží stanovisko a pošlou dál na Liberecký kraj a potažmo
ministerstvo. Žádost je potřeba vyřídit do 30. 6. 2020 a od 1. 1. 2021 budeme moci na
obecním úřadě ověřovat podpisy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti na příslušný úřad o zapsání obce Kacanovy do seznamu obcí,
které mohou vykonávat agendu vidimace a legalizace.
hlasování 7-0-0
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7) Schválení finančního daru na cyklobusy
Starosta informoval přítomné o tradičním zahájení provozu letních turistických autobusů a o
nutnosti schválit příspěvek obce na jejich provoz, který je iniciován Mikroregionem Český
ráj.
Turistické autobusy začnou jezdit od 1. 6. 2020 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 (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 2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz letních
turistických autobusů ve výši 4 000,- Kč pro rok 2020 a pověřuje starostu obce k podpisu
související darovací smlouvy.
hlasování: 7 – 0 – 0
8) Věcné břemeno vedení elektropřípojky pro ČEZ – p.p č. 1133/9, 1133/2 a 1133/21
Starosta seznámil přítomné s požadavkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zastupuje firma
DEHES, spol. s r.o. Turnov), spojeným se vznikem služebnosti – věcného břemene, které
spočívá ve zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, konkrétně přípojky
NN pro novostavbu rodinného domu pana Bělíka. Uvedená elektro přípojka je umístěna ve
veřejném pozemku v majetku obce v pozemku č. p.p č. 1133/9, 1133/2 a 1133/21. Pro obec
podpis navržené smlouvy znamená strpění vstupu na uvedené nemovitosti v souvislosti se
zřízením elektro přípojky, její obnovou a provozováním. Rozsah věcného břemene je dán
přiloženým geometrickým plánem, který je součástí příslušné smlouvy o zřízení věcného
břemene. ČEZ věcné břemeno zřizuje úplatně, obec obdrží za tuto služebnost jednorázové
plnění ve výši 1 000,- Kč.
Starosta dal hlasovat o schválení zřízení služebnosti věcného břemene dle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se zřízením věcného břemene vedení elektro přípojky v pozemcích p.p č.
1133/9, 1133/2 a 1133/21 v majetku obce ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
hlasování: 7 – 0 – 0
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9) Podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj – odstavné plochy
Zastupitelstvo LK na svém zasedání dne 17.12.2019 rozhodlo o vyhlášení programu č.2.1 –
Program obnovy venkova na rok 2020. Z jednotlivých dotačních titulů jsme se rozhodli využít
DT 4 – oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů
autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch. V letošním roce chceme vybudovat nové
parkovací místa u hřbitova a u koupaliště. Žádost jsme podali dne 17. 2. 2020 a název
projektu: Odstavné plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí
je chodník a částečné rozšíření místních komunikací včetně veřejného osvětlení. Starosta
rozhodl o podání žádosti na základě jeho zmocnění zastupitelstvem č. 5/3/2015 ze dne
6.3.2015
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje z programu
č. 2.1 – program obnovy venkova DT-4 na projekt: Odstavné plochy pro využití turistickým
ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí je chodník a částečné rozšíření místních
komunikací včetně veřejného osvětlení.
hlasování: 7 – 0 – 0
10) Podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj – rekonstrukce nové hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 28. 1. 2020 o vyhlášení
programu č. 1.1 PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO
KRAJE na rok 2020. Vzhledem k tomu, že stále hledáme finanční prostředky na rekonstrukci
bývalého autoservisu, rozhodli jsme se podat žádost na část rekonstrukce a to celé střechy.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje z programu 1.1
podpora jednotek požární ochrany v obcí Libereckého kraje U6) f) opravy, úpravy a výstavba
objektů (hasičské zbrojnice, garáže) sloužících k zabezpečení činnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce s výjimkou akcí realizovaných se státní dotací na rekonstrukci
střechy a to zpětně k datu 16. 3. 2020
hlasování: 7 – 0 – 0
11) Provozní řád koupaliště a autokempu
Starosta předložil nový provozní řád koupaliště od nového nájemce Pavla Chalmovianského.
Všichni přítomní byli seznámeni s obsahem.
Návrh na usnesení:
ZO po posouzení provozních parametrů areálu z hlediska souladů se záměry obce a smlouvou
zavřenou mezi obcí a provozovatelem a vyslovuje souhlas se záměry obce. ZO neposuzovalo
soulad s příslušnými právními předpisy a nařízeními, pouze soulad se smlouvou a záměry
obce.
Hlasování 7 – 0 - 0
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12) Rozpočet VHS na rok 2020
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
2020 schválila RS VHS Turnov na jednání dne 26. 2. 2020 pod číslem usnesení RS č.
21/2020. Předpokládané příjmy jsou ve výši 215 660 089,- Kč, výdaje 222 108 548,- Kč a
financování 6 448 459,-Kč.
Největší investiční akce z celkového objemu peněz 129 121 806 Kč se uskuteční v Turnově
35,9 mil. Kč, Jilemnici 29,6 mil. Kč, Rokytnice 16 mil. Kč, Rovensko 12,7 mil. Kč, Lomnice
6,5 mil. Kč, Lišný 7,9 mil. Kč, Malá Skála 5,3 mil. Kč, Chuchelna 4,5 mil. Kč, Semily 4,3
mil. Kč. Olešnice (rekonstrukce VDJ Pohoř) 157 300 Kč, Vyskeř (VDJ za Hůrou a elektro
přípojka VZ) 399 500 Kč.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2020.
hlasování: 7 – 0 – 0
13) Rúzné
Pan starosta informoval přítomné o dalších událostech v obci:
Koronavirus
Starosta informoval o vydaných nařízeních v souvislosti se šířením koronaviru. Zároveň
informoval o proběhlém jednání krizového štábu a jeho usnesením, jako uzavření KD,
koupaliště a víceúčelového hřiště a dalších.
Zrušení úředních hodin
V souvislosti s vládními nařízeními a vyhlášeným výjimečným stavem jsou do odvolání
zrušeny úřední hodiny na obecním úřadě. Občani se mohou obracet na starostu a
místostarostku e- mailem nebo na tel. číslech: starosta 724 180 835 a místostarostka
728 286 490.
Svoz velkoobjemového odpadu
Bude odložen, termín bude včas uveřejněn, předpoklad je po zrušení omezení pohybu osob.
Informace z CHKO Český Ráj a Lesy ČR
Likvidace dřeva po kůrovci – CHKO Český Ráj ve spolupráci s Lesy ČR nás informovali, že
některé pokácené stromy se nechají volně ležet v lese. Bude se jednat o těžce přístupné místa,
kde je těžba složitá a kde to prospěje lesu formou živin.
Kontejner na tříděný odpad – rostlinné oleje z domácností
Kontejner je umístěn na kontejnerovém stání u autobusové otočky. Použitý olej se do
kontejneru vhazuje v uzavřené plastové láhvi.
Poplatky

6

Poplatek za svoz komunálního odpadu má být zaplacen do konce března. Vzhledem k situaci
kvůli koronaviru v ČR byli zrušené úřední hodiny na obecním úřadě v Kacanovech. Prosíme
občany, kteří mají elektronické bankovnictví o zaplacení poplatku přes bankovní účet. Pokud
nemají takovou možnost, prodlužuje se doba na zaplacení 30. 6. 2020
Kulturní akce:
Vzhledem k situaci v ČR kvůli koronaviru nevíme, jestli se připravované akce budou konat:
pálení čarodějnic na Kamenci - 30. 4. 2020, Pořádá Sokol s SDH
slavnostní zahájení otevírání koupaliště - 2. 5. 2020
festival, den pro svobodu – 16. 5. 2020, pořádá spolek Radosti
Sokol oslavy 100 let – 13.6. 2020 v kulturním domě Kacanovy
Pochvala JSDHO – připravenost na orkány
Pan starosta poděkoval JSDHO Kacanovy za připravenost při silných větrech. Prořezávaly se
staré stromy a likvidovali se větve.

14) Diskuse
Nikdo se diskuze nezúčastnil.
15) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 19:10 hodin jednání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 1/2020
3) Darovací smlouva- cyklobusy
4) Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
5) Provozní řád na koupališti

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 3. 2020
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová
Ověřovatelé:

Jozef Dobiaš

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

Lukáš Krbeček ............................................

Starosta:

Michal Nožička, DiS. ............................................
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 20. 3. 2020
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 9. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jozefa
Dobiaše a Lukáše Krbečka, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2. Bere na vědomí informaci o nutnosti konání ZO a plně souhlasí s nutností jeho
konání.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se navyšuje rozpočet obce o 87 700
Kč
4. Schvaluje uvolnění místostarosty od 22. 4. 2020.
5. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 1/02020 a ruší se vyhláška č.
1/2017 o nočním klidu.
6. Schvaluje podání žádosti na příslušný úřad o zapsání obce Kacanovy do seznamu
obcí, které mohou vykonávat agendu vidimace a legalizace.
7. Schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz
letních turistických autobusů ve výši 4 000,- Kč pro rok 2020 a pověřuje starostu obce
k podpisu související darovací smlouvy.
8. Souhlasí se zřízením věcného břemene vedení elektro přípojky v pozemcích p.p č.
1133/9, 1133/2 a 1133/21 v majetku obce ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
9. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje
z programu č. 2.1 – program obnovy venkova DT-4 na projekt: Odstavné plochy pro
využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí je chodník a částečné
rozšíření místních komunikací včetně veřejného osvětlení.
10. Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje z programu
1.1 podpora jednotek požární ochrany v obcí Libereckého kraje U6) f) opravy, úpravy
a výstavba objektů (hasičské zbrojnice, garáže) sloužících k zabezpečení činnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s výjimkou akcí realizovaných se státní
dotací na rekonstrukci střechy a to zpětně k datu 16. 3. 2020
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11. Schvaluje ZO po posouzení provozních parametrů areálu z hlediska souladů se
záměry obce a smlouvou zavřenou mezi obcí a provozovatelem a vyslovuje souhlas se
záměry obce. ZO neposuzovalo soulad s příslušnými právními předpisy a nařízeními,
pouze soulad se smlouvou a záměry obce.
12. Bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2020.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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