Zápis
Z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 18. 9. 2020, od 17:00 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 17:15 hodin
starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 15 občanů dle listiny přítomných.
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.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Zuzanu Bártovou a Jiřího Procházku, zapisovatelku Bc.
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. 4/2020
Schválení inventarizační komise a příkaz k inventarizaci
Schválení příspěvků pro seniory
Schválení finančního příspěvku – včelaři
Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019 a Výroční
zpráva OPS pro Český ráj
7) Schválení změny stanov Mikroregionu Český Ráj
8) ČEZ smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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 12. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Zuzanu
Bártovou a Jiří Procházka, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
hlasování: 7 – 0 – 0
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2) Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2020, kterým upravujeme
příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet zvýší o 292 250 Kč a to díky
jednorázovému nenávratnému příspěvku obci od státu jako kompenzaci kvůli koronaviru, který
činí 261 250 Kč. Dále se v příjmech zvýšila položka dotace na volby do zastupitelstva kraje,
která činí 31 000 Kč.
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 4/2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, kde se schválený rozpočet obce zvýší v příjmech
i výdajích o 292 250 Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
3) Schválení inventarizační komise
Starosta informoval přítomné o nutnosti provést pravidelnou inventuru a inventarizaci majetku
obce a v této souvislosti jmenoval inventarizační komisi ve složení: Bc. Zuzana Bártová –
předseda, členové: Marie Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj Procházka.
Komise bude předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o závěrech
z inventarizace. Starosta vydává příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2020.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.
Návrh na usnesení:
ZO jmenuje inventarizační komisi ve složení Bc. Zuzana Bártová – předseda, členové: Marie
Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj Procházka. Současně schvaluje příkaz
starosty obce k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2020.
hlasování: 7 – 0 – 0
4) Sociální výpomoc – schválení daru pro seniory
Jitka Lukáčová informovala přítomné o návrhu kulturního a sociálního výboru na poskytnutí
finančních darů pro seniory. Tato aktivita obce navazuje na pravidelné poskytování příspěvků
na otop pro starší spoluobčany, které byly obcí poskytovány v minulých obdobích.
Členové výboru (MUDr. Iveta Melíšková, Jozef Dobiaš, Blanka Randáková a Kateřina Bílá)
navrhují ZO schválit finanční dary pro staré občany v několika hladinách rozdělených podle
toho, zda se jedná o samostatně bydlící osobu, nebo osobu žijící v domě společně s dalšími
obyvateli, nebo o starší manželský pár. Dary byly určeny v rozpětí ve výši 1 100,- Kč až 1 800,Kč. Celkem bude rozděleno 9 finančních darů v celkové výši 13 300,- tis. Kč. Jitka Lukáčová
doporučila ZO předložený návrh finančních darů schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o schválení návrhu finančních darů pro seniory.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostu obce
podpisem darovacích smluv.
hlasování: 7 – 0 – 0
5) 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 s 57 včelstvy. Starosta navrhl poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč
a před hlasováním dal možnost vyjádřit se všem přítomným.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru českému svazu včelařů Turnov ve výši 2 000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
hlasování: 7 – 0 – 0
6) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019 a
Výroční zpráva OPS pro Český ráj
Svazek Mikroregion Český ráj je tvořen 14 členskými obcemi.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Kontrolu hospodaření Mikroregionu provedl zástupce Libereckého kraje, konkrétně Ing.
Daniela Erban 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.
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 2019
Realizované příjmy 6 215 279,13 Kč
Realizované výdaje 8 135 813,03 Kč
Na běžných účtech k 31.12. 2019 měl svazek 1 298 292,38 Kč
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Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2019
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 2019 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), organizační
struktura, přehled činností za rok 2019, popis projektů v realizaci, projekty v době udržitelnosti,
propagace, přehled vzdělávacích a informačních akcí v roce 2019,
ekonomická část za rok 2019:
Celkové výnosy za všechny činnosti
Celkové náklady za všechny činnosti

jsou 5 792 000 Kč
jsou 5 796 000Kč

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 2019, Zprávu o kontrole
hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2019 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj za rok
2019.
hlasování: 7 – 0 – 0
7) Schválení změny stanov Mikroregionu Český Ráj
V souvislosti se změnou sídla Mikroregionu je potřeba odsouhlasit nové stanovy. Dále
proběhli další menší úpravy:
1. V Článku II. Identifikace a statut svazku se vypouští bod 2. Sídlo svazku: Vyskeř,
Obecní úřad, Vyskeř č. p. 88, PSČ: 512 64, okres Semily a nahrazuje se bodem 2.
Sídlo svazku: Obec Vyskeř, Vyskeř č.p. 50, PSČ 512 64.
2. V Článku IX. Shromáždění starostů se vypouští z bodu 3. písm. a. jmenování a
odvolání předsedy a místopředsedy a nahrazuje se bodem a. nakládání s finančními
prostředky svazku v částce vyšší než 100.000 Kč.
3. V Článku IX. Shromáždění starostů se vypouští z bodu 5. písm. g. nakládání s
finančními prostředky svazku v částce vyšší než 10.000 Kč, a nahrazuje se bodem g.
jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Český ráj a Dodatek č. 1 Stanov Mikroregionu Český ráj.
hlasování: 7 – 0 – 0
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8) ČEZ smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene
Starosta seznámil přítomné s požadavkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zastupuje firma
Rydval – Elektro s.r.o.) 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 na obecním pozemku
č. 880/1, k.ú. Olešnice. Konkrétně se jedná o přípojku podzemního kabelového vedení NN a
uzemnění pro pozemek p.p.č. 1184/7 budoucí stavební parcely. 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.p..č. 1187/7 – vNN, kNN. Pod pozemkem
p.p.č. 880/1, KÚ Olešnice v majetku obce. Dále ZO schvaluje znění smlouvy o budoucí
Smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: č.: IV-12-4019217/VB/3,
akce „SM,Kacanovy,p.č.1184_7-vNN,kNN“ - přípojka NN ve prospěch oprávněného
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
hlasování: 7 – 0 – 0
9) Různé
Kultura:
Pochod Českým rájem
Sokol Kacanovy pořádá 42. ročník pochodu Českým rájem podzimem s Kacanovským
Sokolem. Sobota 24. 10. 2020. Trasy dlouhé 50 km, 35 km, 25 km a 15 km.
Výlet za vínem
Hasiči a sokol Kacanovy pořádají zájezd na Moravu – Vinice Milan Hanuš, termín 7. 11. – 8.
11. 2020. Cena na osobu 1500 Kč. V ceně je zahrnuta cesta autobusem, večerní degustace vína
a večeře, ubytování na jednu noc se snídaní. Odjezd v sobotu 7. 11. z autobusové zastávky u
Kd v 6 hodin, návrat v nedělí cca 19 hodina. V sobotu je naplánován výlet zámku Lednice a
v neděli cestou zpět je naplánován tajný výlet.
Rozsvěcení vánočního stromku
První adventní neděli 29. 11. 2019 od 16:30 hodin se bude konat rozsvěcení vánočního stromu
u kulturního domu v Kacanovech.
Mikulášská besídka
Proběhne v sobotu 5. 12. 2020 v KD, kterou pořádá Sokol Kacanovy za podpory obce
Kacanovy.
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1. 10. 2020 nepůjde v celé obci elektrický proud od 7-19 hodin.
Volby do Libereckého zastupitelstva 2. 10. – 3. 10. 2020
V pátek od 14 hodin do 22 hodin
V sobotu od 8 hodin do 14 hodin
Nutné mít sebou roušky
Velkoobjemový kontejner
Bude přistavěn v pátek 2. 10. 2020 a odvezen v pondělí 5. 10. 2020, zároveň proběhne sběr
železného šrotu. Kontejner na dřevěný odpad již nebude k dispozici. Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu proběhne v sobotu 3. 10. 2020 od 14:15 až 14:25 hodin.
Stav odkupu pozemků u hřbitova
Nyní probíhá jednání s úřady. Jedná se o administrativně poměrně náročný proces.
Výměna povrchu cestiček na hřbitově
Po dokončení parkovišť proběhne výměna cestiček na hřbitově, protože už hodně prorůstají
plevelem. Na cestičky se položí geotextílie a zasype se novými kamínky.
Odvodnění plochy u pomníku
Zároveň s akcí na hřbitově proběhne odvodnění plochy u pomníku, koncem září se překope
silnice a poté bude zpět zaasfaltovaná.
Výsledek opravy komunikací + plánové opravy
Oprava komunikací – Kopicův statek, Podpohoř, směrem na Pohoř, u koupaliště a naproti
Zemanům. Cena 214 049 Kč včetně DPH. Dále se opravovala cesta na Kopicův statek a k paní
Pokorné po přívalových deštích cena 19 144 Kč. V plánu je ještě oprava komunikace na
Kamenec.
Zásahy SDH
poděkování hasičům za práci
13.6. 2020 strom přes silnici- směr Vyskeř
14.6. 2020 Přívalové deště
20.6.2020 stromy na vodojemu – Podpohoř
29.6. 2020 odstranění prasklého stromu - Podpohoř
Autobusy
V plánu je nový jízdní řád, který bude platný od 13. 12. 2020 – nová Linka 301 (Turnov –
Pelešany – Mašov – Kacanovy). Nové znění je ještě v jednání.
Cyklobusy
Mikroregionu už došly peníze na provoz cyklobusů, protože středočeský kraj a Mladá Boleslav
přestali přispívat na provoz. Neví se, jestli bude ještě jezdit. Bude se žádat Liberecký kraj o
větší příspěvek. V listopadu se bude o tom rozhodovat.
Cely mikroregion Mnichovo Hradiště by chtělo patřit pod Liberecký kraj. Vše je v jednání,
nechá se se vypracovat studie.
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10) Diskuse
Iveta Melíšková
Jako zdravotník se potřebuji vyjádřit k situaci kolem koronaviru. Vadí mi, že nás vláda pořád
jen straší. Nejlepší a největší lék proti covid je dobrá imunita, to znamená dobré psychické
zdraví. Také bychom měli pomáhat hlavně seniorům, kteří se doma dívají na zprávy a děsí se
z toho, co se děje. Myslím si, že bylo dobré, že obec dala seniorům vitamíny, za to je moc
chválím. Myslím si, že je málo informací o tom jak ta choroba probíhá, je tady samé strašení
lidí. Nenechte se prosím vystrašit a myslete na to, že opravdu nejlepší lék je imunita. Naprostá
většina toho onemocnění probíhá bez příznaků. Takže zachovat dobrou mysl, pohyb v přírodě
a hlavně se mít se dobře na duši. Děkuji za pozornost.
11) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:00 hodin jednání ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4/2020
3) Finanční dary pro seniory
4) Žádost od včelařů
5) závěrečný účet Mikroregion, výroční zpráva OPS pro Český Ráj
6) nové stanovy Mikroregion
7) smlouva ČEZ

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 9. 2020
Zapisovatelka: Bc. Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Zuzana Bártová

Jiří Procházka

Starosta:

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

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 18. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 12. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Zuzanu
Bártovou a Jiří Procházka, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 292 250 Kč
3. Jmenuje inventarizační komisi ve složení Bc. Zuzana Bártová – předseda, členové:
Marie Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj Procházka. Současně
schvaluje příkaz starosty obce k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2020.
4. Schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostu obce
podpisem darovacích smluv.
5. Schvaluje poskytnutí finančního daru českému svazu včelařů Turnov ve výši 2 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
6. Bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019, Zprávu o kontrole
hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2019 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj
za rok 2019.
7. Schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Český ráj a Dodatek č. 1 Stanov Mikroregionu Český ráj.
8. Souhlasí se záměrem stavby SM – Kacanovy, p.p..č. 1187/7 – vNN, kNN. Pod
pozemkem p.p.č. 880/1, KÚ Olešnice v majetku obce. Dále ZO schvaluje znění
smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.:
č.: IV-12-4019217/VB/3, akce „SM,Kacanovy,p.č.1184_7-vNN,kNN“ - přípojka NN
ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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