Zápis
Z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 25. 6. 2021, od 18:00 hodin na terase u kulturního domu

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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Omluvena byla Iveta Melíšková. 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 13
občanů dle listiny přítomných.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu Bártovou a Jiřího Procházku a
zapisovatelku Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu Bártovou a Jiřího Procházku a zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.
hlasování: 6 – 0 – 0
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další
návrhy na doplnění.
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
schválení programu
Rozpočtové opatření č.2/2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení dalšího výjimečného případu v roce 2021, kdy
doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene
6) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2020
7) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2020 a Výroční zpráva
OPS pro Český ráj
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
1)
2)
3)
4)

Starosta dal hlasovat o schválení programu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program mimořádného 16. zasedání ZO Kacanovy
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
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3) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Na základě vývoje hospodaření obce předkládáme ke schválení 2. rozpočtové opatření pro
tento rok. Rozpočet obce se v příjmech a výdajích navyšuje o 118 600 Kč. Rozpočet obce se
navyšuje hlavně z důvodů neplánovaných výdajů jako je oprava kapličky na hřbitově,
pořízení nových nerezových schůdků na koupaliště, nové bojlery na koupaliště a odkoupení
pozemku kvůli plánovanému vodovodu v Babinách. V příjmech je navýšení u daně
právnických osob, daň z fyzických osob a DPH, kde jsme původně v rozpočtu počítali
s menšími částkami
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2021.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 118 600 Kč.
hlasování: 6 – 0 – 0
4) Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení dalšího výjimečného případu
v roce 2021, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
Obec Kacanovy má platnou obecní vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu, která stanovuje
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.
Tato vyhláška stanovuje všeobecné informace o konání pravidelných akcí v obci, které se
opakují každoročně. Na obec došla žádost o konání sportovní akce v orientačním běhu Pěkné
prázdniny v Českém Ráji 2021“ a to v termínu 21. 8. 2021. Součástí byla i žádost o zkrácení
nočního klidu. Akci chceme povolit do 01:00 hodiny následujícího dne. Abychom si
nenarušili již schválenou vyhlášku je potřeba vydat vyhlášku novou a to obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 o stanovení dalšího výjimečného případu v roce 2021, kdy doba nočního
klidu je vymezena dobou kratší. Tato vyhláška se bude týkat jen této akce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 2/2021, o stanovení dalšího
výjimečného případu v roce 2021, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
hlasování: 6 – 0 – 0
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene
Na pozemcích. p.č. 1184/3 a 1184/7 v k.ú. Kacanovy se bude stavět nový rodinný dům.
Vzhledem k tomu, že kanalizace od nového rodinného domu povede pod komunikací na p.p.č.
880/1, která je ve vlastnictví obce, je třeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení a
právu věcného břemene. Kanalizace bude ústit do zatrubněného potoka.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene na vedení
kanalizace v pozemku ppč. 880/1 KÚ Olešnice ve prospěch Michala a Markéty Holasových,
bytem Kosmonautů 1548, Turnov a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
hlasování: 6 – 0 – 0
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6) Kontrola hospodaření, závěrečný účet VHS Turnov a Výroční zpráva za rok
2020
Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazku www.vhsturnov.cz
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Kontrolu hospodaření pro VHS vykonává firma Auditex s.r.o. Liberec, konkrétně se
kontrolou hospodaření zabývají tři odborníci auditorské společnosti.
Kontrola byla provedena v sídle VHS od 11. 1. – 28. 1. 2021
Závěr auditora:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za
rok 2020 auditor nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.
Podněty auditora obsažené ve zprávě:
Auditor opakovaně 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 210 643 753 Kč, oproti schválenému
rozpočtu byly překročeny o 1 573 tis. Kč. Navýšení je způsobeno především příjmem dotace
od města Rokytnice nad Jizerou na rekonstrukci ČOV a doplatkem dotace od města Turnova a
Libereckého kraje v prosinci 2020 na dokončenou dotované akce.
Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 203 752 660 Kč, skutečnost byla o 628
tis. Kč, nižší. Důvodem jsou drobné korekce jednotlivých výdajových položek.
Celkově došlo:
- k úspoře na provozu kanceláře ve výši 194 tis. Kč (ř. 51)
- k úspoře na nákladech do VH majetku ve výši 12 tis. Kč (ř. 62)
- k celkové úspoře na opravách ve výši 370 tis. Kč (ř. 169)
- k vyššímu vydání na DPH na konci roku v částce 166,5 tis. Kč (ř. 179)
- k úspoře na investicích ve výši 225 tis. Kč (ř. 382)
Financování bylo plánováno v částce -5 318 448 Kč, skutečnost je -7 519 203 Kč, tedy o 2,2
mil. Kč nižší (ř. 404). Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných na BÚ na konci
roku z důvodu navýšení příjmů.
Zůstatek BÚ na konci roku byl 14,068 mil. Kč (plán 11,867 mil. Kč).
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Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:
Celkově byly příjmy organizace překročeny o 1 572,6 tis. Kč. Jedná se především o příjem
dotačních prostředků od členských obcí a Libereckého kraje. Toto číslo je významově velmi
nízké, ale je nutno vidět, že se hodnoty porovnávali s rozpočtových opatřením, které se
připravovalo na konci listopadu loňského roku.
Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 628 tis. Kč vznikla nevyužitím finančních prostředků na
běžné výdaje a opravy (zejména posun některé úhrady do ledna 2021) a úhradou vyššího
odvodu DPH na konci roku.
Rozdíl ve financování je dán rozdílnou výší plánovaného zůstatku BÚ na konci roku.
V počátku roku 2020 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtového
provizoria. Rozpočet pro rok 2020 byl zveřejněn na webu VHS a na ÚD všech členských obcí
a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 26. 2. 2020 pod číslem usnesení RS č.
21/2020. V průběhu roku byla schválena dvě rozpočtová opatření. Sestavený závěrečný účet
vychází ze schválených položek rozpočtu.
Výroční zpráva za rok 2020
Ve Výroční zprávě za rok 2020 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. 2020, 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, předávání
majetku při změněn koncesních smluv.
9. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2020 a 2021
10. Vnitřní záležitosti organizace – řídící a kontrolní orgány, zásadní charakteristika roku
2020, přehled toho co se podařilo a co nevyšlo.
11. 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 2020.
hlasování: 6 – 0 – 0
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7) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2020,
Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2020
Svazek Mikroregion Český ráj je tvořen 14 členskými obcemi.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Kontrolu hospodaření Mikroregionu provedl zástupce Libereckého kraje, konkrétně Ing.
Gabriela Lešáková 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 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 2020
Realizované příjmy 1 012 685,81 Kč
Realizované výdaje 1 642 397,59 Kč
Na běžných účtech k 31. 12. 2020 měl svazek 668.580,60 Kč
Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2020
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 2020 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 (45), organizační
struktura, přehled činností za rok 2020, popis projektů v realizaci, projekty v době
udržitelnosti, propagace, přehled vzdělávacích a informačních akcí v roce 2020,
ekonomická část za rok 2020:
Celkové výnosy za všechny činnosti
Celkové náklady za všechny činnosti

jsou 5 343 000 Kč
jsou 5 303 000 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 2020, Zprávu o kontrole
hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2020 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj za rok
2020.
hlasování: 6 – 0 – 0
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8) Různé
Cyklobusy
Cyklobusy jezdí od 29. 5. 2021 – 28. 9. 2021 v sobotu, nedělá a svátek. Od 1. 7. 2021 do 31.
8. 2021 jezdí denně. Jízdní řády jsou vyvěšené na autobusových zastávkách, jsou k dispozici
na stránkách obce nebo na www.craj.cz
Informace o průběhu změny č. 2 územního plánu obce Kacanovy
Změna ÚP se blíží k dokončení, nyní se zpracovává potřebná dokumentace a poté se bude
hledat projektant, který změnu vypracuje.
Oprava rozhlasu
V březnu proběhla oprava veřejného rozhlasu, celkem se vyměnilo 7 reproduktorů. Oprava
stála cca 15 000 Kč
Oprava veřejného osvětlení
začátkem června proběhla oprava veřejného osvětlení, celkem se vyměnily 3 lampy.
Koupaliště
Na koupaliště byli pořízené nove troje nerezové schůdky, které byly vyrobené na míru. Cena
34 510 Kč. Dále byly na koupaliště instalovány nové dva bojlery. Cena celkem 44 532 Kč
Oprava kapličky na hřbitově
V půlce června proběhla oprava kapličky. Byla udělaná nová podlaha, nové schody a stěny.
Celkem oprava stála 50 399 Kč.
Dopravní značení
V průběhu července budou umístěné dopravní značky na místech, kde chybí. Provádět to
budou technické služby. Jedná se o místní komunikace.
Vítání občánků
Proběhne v sobotu 10. 7. 2021 od 10 hodin v kulturním domě a celkem se přivítají 3 děti.
Nové turistické mapy v obci
Letos dochází k aktualizaci turistických map a obec bude měnit dosavadní mapy, které jsou
umístěné u koupaliště, bytovky a u Králíčku.
cesta 1138/11
Starosta informoval přítomné o vývoji sporu o komunikaci č. 1138/11.
Kulturní akce
V sobotu 4. 9. 2021 se budou v kulturním domě konat oslavy 100 Let sokola. Tato oslava
měla proběhnout již v loňském roce, ale bohužel kvůli vývoji nákazy COVID – 19 byla
odložena. Pokud někdo máte doma nějaké fotografie nebo jiné materiály, které souvisí se
sokolem, prosíme o zapůjčení.
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9) Diskuse
 Michal Konvička: Je do budoucna nějaká možnost, že se dodělá betonový příkop u
cesty směrem ke Kopicovu statku?
 starosta: V budoucnu s tím počítáme, ale nejdříve jak za 3 roky to nebude.
Nyní na to nejsou peníze. Každý rok příkopy bagrujeme a vozíme nový štěrk.
Máme zde jiné cesty, které potřebují opravu dříve.
 Michal Konvička: nejsou na to nějaké dotační tituly?
 starosta: Dotační tituly jistě jsou vypsané, ale je to vždy o spoluúčasti, co se
týče financí. Většinou jsou vypsané dotace s 50% účastí a my na to teď
nemáme peníze. U této cesty se také musí vyřešit pozemky, máme je
předjednané. Jinak zde máme jiné cesty, které potřebují postupně opravit a
pozemkově vyřešit.
 Miroslav Kočí: Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s novým vodovodem?
 starosta: S novým vodovodem počítáme v příštím roce. Zároveň bychom chtěli
na místní vybudovat 2 výhybny a umístit dopravní značku Průjezd zakázán,
aby sloužila hlavně těm, co tam bydlí nebo za někým jedou.
 Marcela Ondráčková: Ten bývalý autoservis je prázdný a je k pronájmu?
 starosta: Ne není k pronájmu, čekáme na přidělené dotace a bude se
rekonstruovat na novou hasičskou zbrojnici. Letos máme zažádáno o dvě
dotace a čekáme na výsledky.
 Marcela Ondráčková: Bylo by z toho hezké turistické centrum.
 starosta: Na provoz turistického centra bychom neměli finance a turistů je
v obci velké množství a my už kvůli turistům investujeme dost peněz.
10) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh - Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021
3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS za rok 2020
6) Výroční zpráva VHS za rok 2020
7) Závěrečný účet VHS za rok 2020
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Český Ráj 2020
9) Závěrečný účet Mikroregionu Český Ráj 2020
10) Výroční zpráva OPS za rok 2020

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 6. 2021
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 25. 6. 2021
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1.

Určuje ověřovatele zápisu Zuzanu Bártovou a Jiřího Procházku a určilo
zapisovatelku Jitku Lukáčovou.

2. Schvaluje program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021, kde se schválený rozpočet obce
zvýší v příjmech i výdajích o 118 600 Kč
4. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 2/2021, o stanovení dalšího
výjimečného případu v roce 2021, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší.
5. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene na vedení
kanalizace v pozemku ppč. 880/1 KÚ Olejnice ve prospěch Michala a Markéty
Holasových, bytem Kosmonautů 1548, Turnov a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
6. Bere na vědomí Závěrečný účet VHS Turnov, Zprávu o kontrole hospodaření a
Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2020.
7. Bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2020, Zprávu o
kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2020 a Výroční zprávu OPS pro
Český ráj za rok 2020.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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