Zápis
Z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 19. 3. 2021, od 18 hodin na obecním úřadě
Zahájení zasedání zastupitelstva
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).
Omluven byl Jiří Procházka. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 0 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.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Zuzanu Bártovou a zapisovatelku
Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Jiřího Procházku a určilo zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.
Hlasování: 7 – 0 – 0
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále seznámil přítomné, že k návrhu programu
připojuje ještě tři body jednání. Bod č. 11, a sice projednání nových návrhů na změnu
územního plánu a to z důvodu získání podkladů až po vyvěšení pozvánky na zasedání ZO
Kacanovy. Bod č. 12, odkup pozemku č. 1138/11 a to z důvodu dostání nabídky až po
termínu vyvěšení pozvánky na zasedání ZO. Bod č. 13 a to uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu majetku do vlastnictví obce. Jedná se o expozici umístěnou u hřbitova. K návrhu
programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) schválení programu
3) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2020
4) Schválení účetní závěrky za rok 2020
5) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2020
6) Schválení daru pro Mikroregion Český Ráj - provozování cyklobusů
7) Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
8) Schválení vstupu obce do Sdružení místních samospráv
9) Schválení dohody o evidenci odpadového hospodářství dle nového zákona o odpadech
10) Rozpočet VHS na rok 2021
11) Nové návrhy na změnu územního plánu č. 2 obce Kacanovy
12) odkoupení pozemku č. 1138/11
13) Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce – expozice u hřbitova
14) Různé
1

15) Diskuse
16) Závěr
starosta dal hlasovat o schválení doplněného programu ZO.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje doplnění bodu 11,12 a 13 do programu 14. zasedání ZO Kacanovy
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Starosta dal hlasovat o schválení programu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 14. zasedání ZO Kacanovy
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
3) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2020
Starosta seznámil přítomné se splněním povinnosti provést řádnou inventarizaci majetku
obce. Inventarizace proběhla k 31. 12. 2020. Inventarizační komise ve složení: Bc. Zuzana
Bártová (předseda), Marcela Červová, Jozef Dobiaš, Matěj Procházka a Marie Loutchanová
neshledala žádné inventarizační rozdíly. Starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami
majetku a jejich hodnotou vedenou v účetnictví a se stavem všech inventarizovaných účtů a
prací inventarizační komise. Inventarizační komisí byl prověřen HIM, DHM, pozemky, dále
proběhla dokladová inventarizace jednotlivých účtů dle příkazu k jejímu provedení a
inventarizace materiálu na kartách (pohonné hmoty pro potřeby PO). Obec vlastní na
majetkových účtech majetek ve výši 25 718 221,61 Kč. Uvedený součet hodnot majetku
představuje dlouhodobý hmotný majetek, drobný hmotný majetek, majetek vedený na
podrozvahových účtech, nedokončený majetek a pozemky ve vlastnictví obce. Obec má
vedeny dva běžné účty – u KB v Turnově a u ČNB. Na BÚ u komerční banky bylo k 31. 12.
2020 celkem 360 061,89 Kč a na BÚ u ČNB k 31. 12. 2020 bylo 378 548,56 Kč v pokladně
obce bylo 23 174 Kč.
Starosta dal hlasovat o zprávě o výsledku inventarizace k 31. 12. 2020.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2020.
hlasování: 6 – 0 – 0
4) Schválení účetní závěrky za rok 2020
Starosta předložil účetní závěrku, kterou v obci schvaluje zastupitelstvo obce. Je to další krok
vedle schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je
nutný z pohledu dodržení zákonných norem.
Náležitosti roční účetní závěrky:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha – bilance
Příloha - Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.
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Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2020 obce Kacanovy k 31. 12. 2020.
hlasování: 6 – 0 – 0
5) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2020 byly
zveřejněny na ÚD obce.
Letos kvůli COVID – 19 proběhla kontrola hospodaření obce dálkově a to formou zasílání
oskenovaných dokumentů a kontrolou elektronické úřední desky na webových stránkách
obce. Přezkoumání vykonala Ing. Soňa Vavrušková. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým
způsobem. Kontrola byla zahájena 19. 1. 2021 a ukončena 1. 2. 2021.



Závěr kontroly:
byl zjištěn jeden nedostatek a to, že obec nezveřejnila v termínu (do 15 dní od uzavření
smlouvy) smlouvu na vybudování odstavných ploch u hřbitova a koupaliště na portále
veřejných zakázek. Smlouva byla zveřejněna 10 dní po termínu.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Starosta uložil jako nápravné opatření vytvořit přehled všech termínů ohledně veřejných zakázek
a tyto respektovat.

Závěrečný účet za rok 2020
Na příjmech obce bylo rozpočtováno 4 032 831 Kč, skutečnost byla 4 138 110,52 Kč
Příjmy byly navýšeny o 105 279,52 Kč oproti rozpočtu. Navýšení je způsobeno zejména
vyššími daňovými příjmy - nejvíce daň ze záv. činnosti, daň z příjmu FO, daň z přidané
hodnoty, daň z nemovitých věcí, daň z hazardních her. Vyšší příjem byl i například na
položce poplatky za pobyt.
Na výdajích bylo rozpočtováno 4 077 541 Kč, plnění rozpočtu bylo ve výši 3 441 688,43Kč.
Přebytek hospodaření byl 696 422,09 Kč.
Financování bylo rozpočtováno částkou 4 579 831 Kč, skutečnost byla 3 946 583,43 Kč.
Na BÚ bylo k 31. 12. 2020:
Zůstatek v KB: 360.061,89 Kč
Zůstatek v ČNB: 378.548,56 Kč
V pokladně obce bylo k 31. 12. 2019: 23 174 Kč
Úvěr - zůstatek k 31. 12. 2020: - 1.255.820,- Kč
Starosta dal hlasovat o schválení celoročního hospodaření obce a o kontrole hospodaření
provedené Libereckým krajem za rok 2020.
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Návrh na usnesení:
ZO projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 a schvaluje celoroční hospodaření obce s výhradou. ZO zároveň bere
na vědomí zprávu o nápravě nedostatku, který byl zjištěn při kontrole hospodaření obce.
hlasování: 6– 0 – 0
6) Schválení finančního daru na cyklobusy
Starosta informoval přítomné o tradičním zahájení provozu letních turistických autobusů a o
nutnosti schválit dar obce na jejich provoz, který je iniciován Mikroregionem Český ráj.
Podrobnosti o provozu a jízdním řádu se budou projednávat na příštím zasedání Mikroregionu
(koná se 23. 3. 2021) a informace podáme na dalším ZO. Na provoz autobusů přispívá vedle
Mikroregionu Český ráj dalších 29 obcí a měst (dále přispívají i kraje – Liberecký a
Královehradecký). 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 daru na letní turistické autobusy ve výši 4 000 Kč pro rok
2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru ve prospěch Mikroregionu Český ráj ve výši 4000 Kč pro rok
2021 a pověřuje starostu obce k podpisu související darovací smlouvy.
hlasování:
6–0–0
7) Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Starosta obce předložil novou vyhlášku č.1/2021, o místním poplatku z pobytu. Od 1. 1. 2021
nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé
další zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“) a proto jsme museli upravit vyhlášku o místním poplatku z pobytu
č.2/2019. Tato vyhláška bude zrušena na nahrazená novou. Jsou zde jen drobné úpravy.
Vyhláška bude po jejím schválení ZO zveřejněna na ÚD obce a nabývá účinnosti 15 dnem po
dni vyhlášení.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu.
hlasování:
6–0–0
8) Schválení vstupu obce Kacanovy do Sdružení místních samospráv
Obec dostala nabídku vstoupit do Sdružení místních samospráv. Toto sdružení je nevládní
apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí.
Jejím hlavním cílem a příčinou vzniku bylo a stále zůstává prosazování spravedlivých dělení
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daňových výnosů státu a měst ČR. Dále pomáhá obcím s řešením aktuálních problémů,
informuje o novinkách, nabízí poradenské služby, právnické služby, dotační poradnu, pomáhá
obcím s veřejnými zakázky, pořádá semináře.
Členský příspěvek SMS ČR se skládá z částky 2.500 Kč na každou obec a dále z příspěvku 2
Kč na každého občana obce. Součet obou částek dává výši příspěvku obce za rok. Pro obec
Kacanovy: 209 x 2= 418 + 2500 = 2918 Kč za rok
Starosta dal hlasovat o vstupu obce do Sdružení místních samospráv.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacanovy schvaluje přistoupení obce Kacanovy do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a
pověřuje starostu obce k podání příslušné přihlášky.
9) Schválení dohody o evidenci odpadového hospodářství dle nového zákona o odpadech
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který významně
mění legislativní normy v odpadovém hospodářství. Nový zákon zavádí novou koncepci
stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tato problematika se týká i naší
obce, protože veškerý komunální odpad z obce je odstraňován uložením na skládku.
V souvislosti s novou platnou legislativou nám Severočeské komunální služby nabídli
administrativně zajistit zákonnou slevu na vybrané komunální odpady. Po uzavření dohody
budou obci fakturovat ceny jako dosud a to 500 Kč/tuna, jednou čtvrtletně vyhodnocovat, zda
obec neztratila nárok na třídící slevu. Až obec vyčerpá slevu - ztratí nárok na třídící slevu, tak
jí za množství nad limit dofakturuje příslušnou hodnotu, což bude nad stanovený limit 0,2
tuny/občan/rok. Tato dofakturace bude 300 Kč/tuna. Tímto postupem bude cena za odstranění
v nižší sazbě poplatku u produkovaných komunálních odpadů v objemu 200 kg/občan/rok.
Rozdíl poplatku (nový poplatek 800 Kč/tuny, ve slevě 500 Kč/tuna) je 300 Kč za tunu, při
uplatnění slevy v souladu s novým zákonem to je 60 Kč/rok/občan.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uzavření dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou severočeské
komunální služby s.r.o. se sídlem Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonce nad Nisou za
následující podmínky, a to že v předložené smlouvě bude provedena úprava v době jeho
trvání na dobu určitou a to tak, že smlouva bude vypověditelná k ultimu každého
kalendářního roku.
hlasování:
6-0-0
10) Rozpočet VHS Turnov na rok 2021
Starosta obce předložil schválený rozpočet VHS Turnov ve kterém je obec Kacanovy
členskou obcí. 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
2021 schválila RS VHS Turnov na jednání dne 16. 2. 2021 pod číslem usnesení RS č.
14/2021. Předpokládané příjmy jsou ve výši 217 431 828 Kč, výdaje -287 272 218 Kč a
financování 69 840 390 Kč.
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Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazku www.vhsturnov.cz
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2021.
hlasování: 6 – 0 – 0
11) Nové návrhy na změnu územního plánu č. 2 obce Kacanovy
Na OÚ v Kacanovech byli ještě doručeny 2 žádostí o změnu územního plánu obce č. 2. Obec
postoupila tyto žádosti MÚ v Turnově, odboru rozvoje města, jako příslušnému úřadu
územního plánování.
Odbor rozvoje posuzoval následující žádosti o změnu:
Návrh č. 1
Navrhovatel: Michal Konvička
Pozemky: pozemek parcelní číslo (p.p.č.) 175/2
Stávající využití: „Zemědělský půdní fond“
Požadované využití: stavební parcela pro výstavbu RD
Stanovisko úřadu územního plánování: ― Pořizovatel nedoporučuje návrhu vyhovět.
Vymezené funkční využití pozemku v územním plánu odpovídá současnému stavu v území a
je v souladu s údaji vedenými v katastru nemovitostí, kde jako druh pozemku je veden trvalý
travní porost. Plocha mokřadů mimo les je řešena na území původních meliorací ke zvýšení
retenční schopnosti krajiny. Vymezené území hranicí údolní nivy je zásadně významné pro
ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky hodnotnou část krajiny.
Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních společenstev,
obnovu luk a pastvin a zachování inundační funkce v území mimo zastavěné území. Jejich
zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny. Rozvoj zástavby je
proto navržen v územním plánu mimo údolní nivu. Pořizovatel vzhledem k výše uvedenému
nedoporučuje požadavek prověřit ve změně ÚP.
Dle Stanoviska CHKO Český Ráj se jedná o podmáčenou až rašelinnou louku, která je
hodnotná mj. z hlediska zadržování vody v krajině. CHKO Český Ráj nebude souhlasit
s touto změnou.
Návrh č. 2
Navrhovatel: Nikita Starikov
Pozemky: p.p.č. 297/1
Stávající využití: „Zahrady v obytné zóně“
Požadované využití: plochy bydlení
Stanovisko úřadu územního plánování: ― Pořizovatel doporučuje návrhu vyhovět. Pozemek
je prolukou v zástavbě rodinných domů. Plánovanou výstavbou rodinného domu na pozemku
297/1 dojde k efektivnímu využití zastavěného území. Pořizovatel doporučuje požadavek
prověřit ve změně ÚP.
Závěr:
Pořizovatel doporučuje vyhovět návrhům na změnu ÚP Kacanovy č. 2
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Pořizovatel doporučuje nevyhovět návrhům na změnu ÚP Kacanovy č. 1
Starosta dal hlasovat o zařazení jednotlivých návrhů do změny ÚP Kacanovy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacanovy na základě projednání o návrzích na pořízení změny ÚP
Kacanov rozhodl takto:
Souhlasí se zařazením návrhu č. 2 do změny ÚP Kacanovy
Nesouhlasí se zařazením návrhů č. 1 do změny ÚP Kacanovy
hlasování: 6 – 0 – 0

12) Odkoupení pozemku č. 1138/11
Obec dostala nabídku na odkoupení pozemku č. 1138/11 v k.ú. Kacanovy od firmy Anzu
invest a.s. se sídlem Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno. Jedná se o pozemek pod
místní komunikací (u hotelu králíček) o velikosti 4 m2. Pozemek se koupí po domluvě za 300
Kč/m2, což činí 1200 Kč a obec zajistí kupní smlouvu, návrh na vklad a zaplatí poplatek za
vklad do katastru.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí s odkupem pozemku č. 1138/11 v k.ú. Kacanovy – 4 m2 od firmy Anzu invest
a.s. se sídlem Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno. Za cenu 300 Kč/m2. Náklady na
změnu vlastníka ponese obec. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných
dokumentů odkoupení.
hlasování: 6 – 0 – 0
13) Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce – expozice u hřbitova
Obecně prospěšná společnost Český Ráj v obci realizovala u hřbitova odpočinkové místo
s venkovní expozicí. Tato expozice byla vybudována na pozemku obce na základě smlouvy o
výpůjčce ze dne 12. 11. 2014. Jedná se o zpevněné plochy ze zámkové dlažby včetně
mobiliáře – 4 laviček a 2 stolů a odpadkového koše z vymývaného betonu a venkovní
expozice: osazené kameny + infotabule, který je nedílnou součástí pozemku u hřbitova, p.p.č.
1152, k.ú. Kacanovy v celkové pořizovací hodnotě 206 693 Kč. Vzhledem k tomu, že již
uplynula doba udržitelnosti projektu, je nyní možné ukončit tento vztah s OPS. Uzavřením
smlouvy se převede tato expozice bezúplatně do majetku obce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod zpevněné plochy ze zámkové dlažby včetně mobiliáře – 4
laviček a 2 stolů a odpadkového koše z vymývaného betonu a venkovní expozice: osazené
kameny + infotabule a dalšího, který je nedílnou součástí pozemku u hřbitova, p.p.č. 1152,
k.ú. Kacanovy do majetku obce Kacanovy a současně pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj.
hlasování: 6 – 0 – 0
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14) Různé


Vodovod v oblasti Babina – Podmoklice
Nyní probíhá vypracování projektu – realizace vodovodu předpokládáme v příštím roce 2022,
pokud bude získána dotace a nenastanou jiné nepředložitelné negativní skutečnosti.



Kácení stromů u silnice směrem ke Králíčku
Podél komunikace (naproti č.p. 73) směrem ke Králíčku roste 10 stromů, převážně se jedná o
jasany. Tyto stromy bohužel již dožívají a začínají ohrožovat provoz na komunikaci. Chtěli
bychom tuto alej postupně obnovovat. Letos proběhne jejich posouzení a na jeho základě se
rozhodneme, které se odstraní jako první. V dalších letech poté budeme pokračovat, za každý
pokácený strom vysadíme nový.



Sčítaní lidu
Proběhne ve dnech 26. 3. až 11. 5. 2021. Do 9. 4. 2021 lze formulář vyplnit online na
www.scitani.cz. Poté budou k dispozici listinné formuláře, které budou roznášet sčítací
komisaři. Více informací je vyvěšeno na úřední desce.



Kontejnery na plechovky
Podařilo se nám získat od EKOKOMU dva kontejnery na plechovky a drobný železný odpad.
Umístěny budou na kontejnerovém stání u koupaliště a u zastávky u Králíčku. Nyní čekáme
na dodání.



Velkoobjemový odpad
Ve dnech 23. 4. 2021 – 26. 4. 2021 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad u
hasičské zbrojnice. Proběhne i sběr železného šrotu. Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat
v sobotu 1.5.2021 od 14:15 do 14:25 u hasičské zbrojnice.



Oprava veřejného rozhlasu
V nejbližší době proběhne oprava veřejného rozhlasu a to firmou Hoffman a syn, která zde
prováděla rekonstrukci v minulých letech.



vidimace a legalizace
Od nového roku ověřujeme podpisy a dokumenty na obecním úřadě.



Nové cestičky na hřbitově
Letos budou obnoveny cestičky na hřbitově. Bude udělán nový podklad včetně geotextílie,
kvůli prorůstání plevelu a nechají se vysypat novým praným kamenivem.



Nové dopravní značení
Letos proběhne umístění nového dopravního značení na místních komunikacích.

15) Diskuse
Nikdo nevznesl žádný příspěvek.
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16) Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin.
Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kacanovy za rok 2020
Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2020
Rozpočet VHS na rok 2021
Zápis o výsledku inventarizační komise
Obecně závazná vyhláška č.1/2021
účetní závěrka 2021
stanovisko k návrhům na pořízení změny ÚP Kacanovy
darovací smlouva na provoz cyklobusů

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 3. 2021
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Starosta:

Zuzana Bártová

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

Jozef Dobiaš

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

Michal Nožička, DiS ..........................................
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Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 19. 3. 2021
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Jiřího Procházku a určilo zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.
2. Schvaluje doplnění bodu 11,12 a 13 do programu 14. zasedání ZO Kacanovy a schvaluje
program 14. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
3. Bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2020.
4. Schvaluje účetní závěrku obce Kacanovy k 31. 12. 2020.
5. Projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 a ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2020 s výhradou.
ZO zároveň bere na vědomí zprávu o nápravě nedostatku, který byl zjištěn při kontrole
hospodaření obce.
6. Schvaluje poskytnutí daru ve prospěch Mikroregionu Český ráj ve výši 4 000 Kč pro rok 2021
a pověřuje starostu obce k podpisu související darovací smlouvy.
7. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
8. Schvaluje přistoupení obce Kacanovy do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a pověřuje starostu obce k vyplnění
příslušné přihlášky.
9. Schvaluje uzavření dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou severočeské
komunální služby s.r.o. se sídlem Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonce nad Nisou za
následující podmínky, a to že v předložené smlouvě bude provedena úprava v době jeho trvání
na dobu určitou a to tak, že smlouva bude vypověditelná k ultimu každého kalendářního roku.
10. Bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2021.
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11. Souhlasí se zařazením návrhu č. 2 do změny ÚP Kacanovy a nesouhlasí se zařazením návrhů
č. 1 do změny ÚP Kacanovy
12. Souhlasí s odkupem pozemku č. 1138/11 v k.ú. Kacanovy – 4 m2 od firmy Anzu invest a.s.
se sídlem Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno. Za cenu 300 Kč/m2. Náklady na
změnu vlastníka ponese obec. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných
dokumentů odkoupení.
13. Schvaluje bezúplatný převod zpevněné plochy ze zámkové dlažby včetně mobiliáře – 4
laviček a 2 stolů a odpadkového koše z vymývaného betonu a venkovní expozice: osazené
kameny + infotabule, který je nedílnou součástí pozemku u hřbitova, p.p.č. 1152, k.ú.
Kacanovy do majetku obce Kacanovy a současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
bezúplatném převodu majetku s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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