Zápis
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 8. 7. 2020, od 19:30 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 19:30 hodin
starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Na
veřejném zasedání ZO nebyl přítomný žádný občan.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ivetu Melíškovou a Jozefa Dobiaše a 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, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení výsledku výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce na akci:
„Odstavné plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž
součástí je chodník a částečné rozšíření místních komunikací včetně veřejného
osvětlení“.
3) Rozpočtové opatření č.3/2020
4) Diskuze
5) 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 3. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ivetu
Melíškovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 7– 0 – 0
2) Schválení výsledku výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce na
akci: „Odstavné plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy,
jejíchž součástí je chodník a částečné rozšíření místních komunikací včetně
veřejného osvětlení“.
Obec v půlce června vypsala veřejné poptávkové řízení malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací. Osloveno bylo celkově 3 firmy. Termín pro podání nabídek byl 29. 6. 2020 a
obec obdržela pouze jednu nabídku. Nabídku podal jen Miloš Kukeně, Jaspisová 887, 511 01
Turnov, IČO: 88720454 s nabídkovou cenou včetně DPH: 678 193,53 Kč. Termín realizace byl
ve výzvě stanoven v rozmezí červenec – září 2020. Vybraná firma termín realizace stavebních
prací respektuje. Hodnotící komise doporučuje ZO nabídku Miloše Kukeně, Jaspisová 887, 511
01 Turnov, IČO: 88720454, přijmout a zakázku firmě zadat.

Také se nám podařilo získat na tuto akci dotaci z Libereckého kraje z dotačního titulu 2.1
obnova venkova. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání ze dne 23. 6. 2020 schválilo
poskytnutí dotace na tuto investici ve výši 293 991 Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce na akci: „Odstavné
plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí je chodník a částečné
rozšíření místních komunikací včetně veřejného osvětlení“ a jako vítěznou nabídku schvaluje
nabídku uchazeče Miloše Kukeně, Jaspisová 887, 511 01 Turnov, IČO: 88720454 v ceně
678 193,53 Kč včetně DPH a a zároveň schvaluje přijetí dotace na stejnou akci ve výši 293 991
Kč z dotačního fondu LK program č. 2.1 Program obnovy venkova a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo a smlouvy na poskytnutí dotace.
hlasování: 7 – 0 – 0

2) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2020, kterým upravujeme
příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet zvýší o 609 091 Kč a to
z důvodu vybudování odstavných ploch u hřbitova a koupaliště.
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 609 091 Kč.
hlasování: 7– 0 – 0

4) Diskuze

5) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 7. 2020
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Iveta Melíšková

Jozef Dobiaš

Starosta:

Michal Nožička, DiS.

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

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

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

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 8. 7. 2020

Zastupitelstvo obce Kacanovy:

1. Schvaluje program 11. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ivetu
Melíškovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje výsledek výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce na akci:
„Odstavné plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí je
chodník a částečné rozšíření místních komunikací včetně veřejného osvětlení“ a jako
vítěznou nabídku schvaluje nabídku uchazeče Miloše Kukeně, Jaspisová 887, 511 01
Turnov, IČO: 88720454 v ceně 678 193,53 Kč včetně DPH a zároveň schvaluje přijetí
dotace na stejnou akci ve výši 293 991 Kč z dotačního fondu LK program č. 2.1 Program
obnovy venkova a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo a smlouvy na
poskytnutí dotace.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020. Rozpočet se zvýší v příjmech i
výdajích v částce 609 091,- Kč.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce

