Zápis
Z mimořádného 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 28. 4. 2021, od 18:30 hodin na obecním úřadě
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30
hodin starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
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 Jiřího Procházku a Lukáše Krbečka a zapisovatelku
Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Lukáše Krbečka 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. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další
návrhy na doplnění.
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) schválení programu
3) Schválení investičního záměru - Revitalizace bývalého zemědělského skladu rekonstrukcí na
požární zbrojnici (podání žádosti na dotaci)
4) Rozpočtové opatření č.1/2021
5) Odvolání nevyužitých souhlasů na stavby vydané před digitalizací katastru
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
Starosta dal hlasovat o schválení programu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program mimořádného 15. zasedání ZO Kacanovy
hlasování: 7– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
1

3) Schválení investičního záměru - Revitalizace bývalého zemědělského skladu
rekonstrukcí na požární zbrojnici (podání žádosti na dotaci)
Starosta informoval přítomné, že Státní fond podpory investic vyhlásil výzvu k podávání
žádostí o dotaci nebo o úvěr do programu Brownfieldy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb. pro
rok 2021. Uvedený dotační program je možno využít na rekonstrukci bývalého autoservisu na
novou hasičskou zbrojnici. Dotace je poskytována až do výše 40%. Termín pro podání žádostí
je 30. 4. 2021 a vzhledem k tomu, že projekt je již zpracován vedení obce zkusí o tuto dotaci
požádat. Proto je důležité a jedena z podmínek žádosti je schválit zastupitelstvem investiční
záměr na akci: „Revitalizace bývalého zemědělského skladu na pč. st. 143, KÚ Kacanovy
rekonstrukcí na požární zbrojnici a klubovnu pro SDH“
Starosta dal hlasovat o schválení investičního záměru.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacanovy schvaluje Investiční záměr s názvem „Revitalizace bývalého
zemědělského skladu na pč. st. 143, KÚ Kacanovy rekonstrukcí na požární zbrojnici a
klubovnu pro SDH“. Předmětem Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební
zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která
revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek
stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
hlasování: 7– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
4) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení 1. rozpočtové opatření
pro rok 2021, kterým se rozpočet navyšuje o 45 526,- Kč. Příjmy jsou navýšené hlavně
v položce Daň příjmu FO placená plátci a výdaje jsou navýšené hlavně z důvodu umístění
nového dopravního značení na místních komunikacích, které proběhne v nejbližší době.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, kterým se navyšuje rozpočet obce o 45 526,- Kč
hlasování: 7– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
5) Odvolání nevyužitých souhlasů na stavby vydané před digitalizací katastru
Vzhledem k tom, že v obci dochází k výrazným odchylkám hranic pozemků, které vznikly
digitalizací katastrálních map (v Kacanovech ke dni 21.9. 2015) jsme se rozhodli zrušit
veškeré souhlasy/dohody, které byli vydány ke stavební a obdobné činnosti před nabytím
právní moci digitalizace katastru. Týká se to souhlasů, které nikdy nebyly použity ke
stavebním či obdobným řízením.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Obce Kacanovy ruší veškeré souhlasy/dohody, které byly vydány ke stavební a
obdobné činnosti Obcí Kacanovy před nabytím právní moci digitalizace katastru tj. před
21.9.2015 a zároveň nebyly předloženy ke stavebním či obdobným řízením nebo k samotné
činnosti nejpozději 30.4.2021. Toto neplatí pro výkon státní správy vykonávaný obecním
úřadem Kacanovy a pro dokumenty ve kterých je přímo uvedeno datum platnosti. V případě,
že na takovýto souhlas bylo vydáno usnesení zastupitelstva obce, ZO tímto usnesením
takováto usnesení revokuje. Zároveň ZO ukládá starostovi zajistit informování příslušných
orgánů.
hlasování: 7– 0 – 0
6) Různé
Nikdo nevznesl žádné příspěvky.

7) Diskuse
Nikdo nevznesl žádný příspěvek.
8) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin.
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1)
2)

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
rozpočtové opatření č. 1/2021

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 4. 2021
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

Lukáš Krbeček

Starosta:

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

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

Michal Nožička, DiS ..........................................
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Usnesení z mimořádného 15. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 28. 4. 2021
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Určuje ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Lukáše Krbečka a určilo zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.
2. Schvaluje program mimořádného 15. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
3. Schvaluje Investiční záměr s názvem „Revitalizace bývalého zemědělského skladu na pč. st.
143, KÚ Kacanovy rekonstrukcí na požární zbrojnici a klubovnu pro SDH“. Předmětem
Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci
programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou
určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády
č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, kterým se navyšuje rozpočet obce o 45 526,- Kč
5. Ruší veškeré souhlasy/dohody, které byly vydány ke stavební a obdobné činnosti Obcí
Kacanovy před nabytím právní moci digitalizace katastru tj. před 21. 9. 2015 a zároveň nebyly
předloženy ke stavebním či obdobným řízením nebo k samotné činnosti nejpozději 30. 4. 2021.
Toto neplatí pro výkon státní správy vykonávaný obecním úřadem Kacanovy a pro dokumenty
ve kterých je přímo uvedeno datum platnosti. V případě, že na takovýto souhlas bylo vydáno
usnesení zastupitelstva obce, ZO tímto usnesením takováto usnesení revokuje. Zároveň ZO
ukládá starostovi zajistit informování příslušných orgánů.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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