Zápis
Z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 3. 6. 2020, od 17:30 hodin na koupališti

1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:50
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 33
občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu Bártovou a Jiřího Procházku a
zapisovatelku 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. 2/2020
Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2019
Schválení účetní závěrky za rok 2019
Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2019
Prodloužení splatnosti nájmu na koupališti
Schválení vypsání veřejné zakázky malého rozsahu – odstavné plochy u hřbitova a
koupaliště
8) MAS – zařazení území pro období 2021 - 2027
9) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2019
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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 10. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Zuzanu
Bártovou a Jiřího Procházku a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
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2) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Na základě vývoje hospodaření obce předkládáme ke schválení 2. rozpočtové opatření pro
tento rok, kterým upravujeme příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet
zvýší o 36 090 Kč
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 36 090 Kč.
hlasování: 6– 0 – 0
3) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2019
Starosta seznámil přítomné se splněním povinnosti provést řádnou inventarizaci majetku
obce. Inventarizace proběhla k 31. 12. 2019. 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 24 948 857,24 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.
2019 celkem 528 753,60 Kč a na BÚ u ČNB k 31. 12. 2019 bylo 18 329,76 Kč v pokladně
obce bylo 20 599 Kč.
Starosta dal hlasovat o zprávě o výsledku inventarizace k 31. 12. 2019.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2019.
hlasování: 6 – 0 – 0
4) Schválení účetní závěrky za rok 2019
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
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Příloha
Kompletní sestava účetní závěrky byla předložena na jednání ZO. Konkrétní vyjádření a
komentář k závěrům je zřejmý ze zprávy auditora a není proto nutné jej zde znovu opisovat.
Proto uvádíme jen významové naplnění jednotlivých příloh účetní závěrky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Zachycuje údaje o plnění rozpočtu ve členění na příjmy, výdaje a financování.
Výkaz zisku a ztráty
Jeho základní funkcí je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře
výnosů a nákladů. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku obec dosáhla za sledované a
minulé období. Poskytuje přehled o hospodaření obce, velikosti tržeb, nákladů v základním
členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku.
Rozvaha – bilance
Představuje přehled Aktiv a Pasiv organizace. Pro nás je zde především informace o
hodnotách majetku.
Aktiva představují všechno, co obec vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický
prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, ...).
Pasiva – opak aktiv, představují závazky, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření
běžného roku.
Příloha
Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2019.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 obce Kacanovy k 31. 12. 2019.
hlasování: 6 – 0 – 0
5) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2019 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 vykonaly: Petra Řepíková a Kamila Vlasáková. Přezkoumání bylo
vykonáno výběrovým způsobem. Kontrola byla zahájena 12. 3. 2020 a ukončena 15. 4. 2020.
Závěr kontroly:
 byl zjištěn jeden nedostatek a to, že obec nezveřejnila v termínu dodatek ke smlouvě
na rekonstrukci KD na portále veřejných zakázek; tento nedostatek byl napraven
ihned po zjištění nahráním dokumentu v pozdějším termínu a to 6. 4. 2020
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 Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Závěrečný účet za rok 2019
Na příjmech obce bylo rozpočtováno 4 136 952 Kč, skutečnost byla 4 156 632,84 Kč
Příjmy byly navýšeny o 19 680,84 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 nebo za tříděný odpad od EKO-kom. Také jsme získali dotaci na
rekonstrukci KD.
Na výdajích bylo rozpočtováno 7 845 052 Kč, plnění rozpočtu bylo ve výši 7 325 781,15 Kč.
Přebytek hospodaření byl 519 270,85 Kč. Největší výdaje byly na rekonstrukci KD a
zatrubnění potoka u hřbitova.
Financování bylo rozpočtováno částkou 3 708 100 Kč, skutečnost byla 3 169 148,31 Kč.
Skládá se zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let a obec si vzala od banky
dlouhodobý úvěr 1 800 000 Kč na rekonstrukci KD. Také ve financování je započítána i první
splátka úvěru k 31. 12. 2019 v částce 41 860 Kč.
Na BÚ bylo k 31. 12. 2019:
Zůstatek v KB: 528 753,60 Kč
Zůstatek v ČNB: 18 329,60 Kč
V pokladně obce bylo k 31. 12. 2019: 20 599 Kč
Úvěr v KB: 1 758 140 Kč
Starosta dal hlasovat o schválení celoročního hospodaření obce a o kontrole hospodaření
provedené Libereckým krajem za rok 2019.
Návrh na usnesení:
ZO projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 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) Prodloužení splatnosti nájmu na koupališti
Datum splatnosti nájmu za kemp a koupaliště je dle uzavřené smlouvy 30. 6. 2020. Vzhledem
k situaci kolem COVID -19 a investicím nového nájemníka do oprav, starosta navrhuje
schválit posunutí splatnosti a to do 30. 10. 2020. Po vyčíslení budou tyto investice/opravy
ještě předmětem dalšího řešení.
Starosta dal hlasovat o prodloužení splatnosti nájmu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodloužení splatnosti nájmu za kemp a koupaliště a to do 30. 10. 2020.
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hlasování: 6– 0 – 0
7) Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – odstavné plochy u
hřbitova a koupaliště
Dlouhodobě řešíme problém s parkováním u hřbitova a koupaliště. Auta zde stojí na kraji
silnice a tím je ztížená průjezdnost. vypracovali jsme projekt, kteří jsme konzultovali s CHKO
Český RÁJ a v létě tohoto roku bychom chtěli akci realizovat. Také bychom zde chtěli přidat
veřejné osvětlení a novou zeleň s lavičkami. Na tento projekt máme zažádáno o dotaci
z Libereckého kraje.
Starosta dal hlasovat o vypsání veřejné zakázky.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na projekt
„Odstavné plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí je
chodník a částečné rozšíření místních komunikací včetně veřejného osvětlení“. Do výběrové
komise jmenuje Michala Nožičku, Jitku Lukáčovou, Jiřího Procházku, Lukáše Krbečka a
Josefa Dobiaše.
hlasování: 6 – 0 – 0
8) MAS – zařazení území pro období 2021 – 2027
Obec Kacanovy je součástí regionu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a územní
působnosti místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří (MAS). MAS se nyní připravuje
na nové programové období 2021 – 2027 a pro tvorbu strategie je nutné znovu vymezit
územní působnost a je nutné schválit ZO zařazení území obce Kacanovy. Tento krok je
důležitý pro možnost podávat prostřednictvím uvedených společností žádosti o dotace
poskytované EU. Pro obec je to minimálně zavazující a je možné, že v příštích obdobích
z toho bude mít prospěch ve formě realizovaných dotačních titulů. Starosta doporučil
požadavek MAS schválit.
Starosta dal hlasovat o schválení zařazení území obce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zařazení území obce Kacanovy do územní působnosti obecně prospěšné
společnosti český ráj – místní akční společnost (MAS) Český Ráj a Střední Pojizeří na období
2021 - 2027
hlasování: 6 – 0 – 0
9) Kontrola hospodaření, závěrečný účet VHS Turnov a Výroční zpráva za rok
2019
Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazku www.vhsturnov.cz

5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
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 7. 1. do 10. 2. 2020
Závěr auditora:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za
rok 2019 auditoři nezjistili žádnou skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.
Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2019
auditoři nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného
zákona. Zjištěné nesrovnalosti nejsou z hlediska principu významnosti (materiality) závažné,
tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona.
Podněty auditora obsažené ve zprávě:
Auditor 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 200 806 612 Kč, oproti schválenému
rozpočtu byly překročeny o 227 000 Kč. Navýšení je způsobeno především příjmem doplatku
dotace od města Semily v prosinci 2019 na dokončenou dotovanou akci
Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 217 879 786 Kč, skutečnost byla o 96
tis. Kč nižší. Důvodem jsou drobné korekce jednotlivých výdajových položek.
Celkově došlo:
- k úspoře na provozu kanceláře ve výši 152 tis. Kč (ř. 51)
- k úspoře na nákladech do VH majetku a nevyčerpání rezervy celkem 109 tis. Kč (ř.66)
- k celkové úspoře na opravách ve výši 473,8 tis. Kč (ř. 180)
- k vyššímu vydání na DPH na konci roku v částce 389 tis. Kč (ř. 189)
- k doplnění záznamu o úhradě faktury z loňského roku v částce 1 225 tis. Kč (ř. 207)
- k úspoře na investicích ve výši 13 tis. Kč (ř. 406)
- k nevyčerpané rezervě na investice v částce 1 050 tis. Kč (ř. 412)
Financování bylo plánováno v částce 17 300 233 Kč, skutečnost je 16 977 047 Kč, tedy o
323 tis.Kč nižší (ř. 434). Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných na BÚ na
konci roku z důvodu navýšení příjmů. Konečný zůstatek BÚ na konci roku byl 9,4 mil. Kč.
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Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:
Celkově byly příjmy organizace překročeny o 227 tis. Kč. Jedná se především o příjem
dotačních prostředků od členské obce.
Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 96 tis. Kč vznikla nevyužitím finančních prostředků na
běžné výdaje a opravy, zapojením záznamu o úhradě loňské faktury, úhradou vyšší DPH na
konci roku a současným nevyužitím rezerv.
Rozdíl ve financování je dán rozdílnou výší plánovaného zůstatku BÚ na konci roku. V
počátku roku 2019 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtového provizoria.
Rozpočet pro rok 2019 byl zveřejněn na webu VHS a na ÚD všech členských obcí a následně
schválen na jednání RS VHS Turnov dne 13. 2. 2019 pod číslem usnesení RS č. 15/2019.
V průběhu roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření. Sestavený závěrečný účet vychází
ze schválených položek rozpočtu
Výroční zpráva za rok 2019
Ve Výroční zprávě za rok 2019 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. 2019, 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, cenové
kalkulace.
9. Vnitřní záležitosti firmy – řídící a kontrolní orgány, zaměstnanci, přehled toho co se
podařilo a co nevyšlo.
10. 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.
Na závěr si vzala slovo paní Marcela Červová, která nás seznámila s podrobnosti o VHS
Turnov.
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 2019.
hlasování: 6 – 0 – 0
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10) Různé
koronavirus
 Starosta veřejně poděkoval dámám, které šily roušky. Dále poděkoval i lidem, kteří
poskytli materiál na šití roušek a také hasičům za rozvoz, rychlou pomoc a nasazení.
 Starosta uvedl, že v obci nebyl nikdo nakažen, několik lidí bylo preventivně
v karanténě.
 Jako obec jsme se snažili pro vás zajistit alespoň základní prostředky proti virům,
dezinfekce a roušky. Zároveň si zaslouží poděkování i pan senátor Raduan Nwelati,
který nám zdarma poskytnul nanoroušky, které jsme Vám pak s hasiči distribuovali.
 Co se týče finančního dopadu pro obec, tak stát v minulém týdnu rozhodl, že všem
obcím odebere na jednoho obyvatele 1100 Kč. Pro naší obec to je zhruba 250 000 Kč.
Nyní je v poslanecké sněmovně návrh na další ponížení těchto peněz a to o dalších
700 Kč na obyvatele, což je pro obec dalších 140 000 Kč. Dohromady nám stát chce
vzít 390 000 Kč. |Rozpočet obce je zhruba něco přes 3 000 000 Kč. Obec dostává část
peněz z daňových příjmů, které se k dnešnímu dni propadli zhruba o 100 000 Kč
oproti loňsku a předpokládáme další propad o dalších 100 000 Kč. Celkem nás tento
stav kvůli koronaviru bude stát přibližně 600 000 Kč. Já toto celé považuji za
nehoráznost od státu, kdy stát místo aby do regionu investoval a firmy měli práci, tak
nám ty peníze vezme. Stát neobral jen obce, ale i kraje a to o 400 Kč na obyvatele, což
jsou neuvěřitelné peníze. Nás nejvíce podporoval hlavně kraj a stát nám přímo
nepomohl v ničem.
kontejnery na tříděný odpad
 Od letošního roku je k dispozici na kontejnerovém stání u KD kontejner na olej s
domácností. Olej se musí vhazovat v uzavřených PET lahvích.
 V příštím týdnu bude kontejner na drobné elektro – umístěn bude také na
kontejnerovém stání u KD.
 Zařídili jsme zvýšení vývozu kontejnerů na plast – od 1. 3. – 31. 10. budou plasty
vyváženy každý týden, přes zimu jednou za 14 dní. Uvidíme, jak to bude stačit.
Cyklobusy
cyklobusy již jezdí od 30. 5. a budou jezdit do 28. 9. 2020. jízdní řády budou vyvěšeny na
zastávce a na webových stránkách.
Změna úředních hodin
Nově jsou úřední hodiny: Pondělí a středa od 8:30 – 12 hodina a 18 – 19 hodin.
Parkoviště u hřbitova
Letos v červenci se budou realizovat parkoviště u hřbitova a koupaliště.
informace o průběhu změny č. 2 územního plánu obce Kacanovy
Dostali jsme již nějaká vyjádření, některá nebyla pozitivní a budeme se snažit ještě
vyjednávat. Doufáme, že již na zářijovém zasedání budeme moci zadávat změnu ÚP ke
zpracování projektantovi. Předpokládám, že celé dokončení změny by mohlo být v březnu až
v červnu příštího roku, tak abychom celou změnu mohli schválit na veřejném zastupitelstvu.
Doba zpracování je šílená, trvá už od roku 2016.
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Dopravní značení a přesunutí radaru
Momentálně máme na městském úřadě v Turnově a policii ČR žádost o změnu dopravního
značení v obci, která bude obsahovat například i zákaz stání na silnici u koupaliště. Také
bychom rádi přesunuli radar, který je pod lesem a přesunuli ho do kopce směrem na Olešnici,
kde máme problém s rychlými řidiči. Zde by měla být umístěna značka obytná zóna
s omezením rychlosti 30 km/hod. Pohybuje se zde hodně dětí a je tu problém s rychlostí.
Pročištění ploch kolem komunikací – stromy
Starosta poděkoval hasičům a sokolům za vykácení náletu kolem komunikací a likvidaci
popadaných stromů při silném větru a to u Loutchanů a Kopalů. U komunikace na Olešnici
došlo na úpatí kopce k likvidaci náletů. Nyní je zde krásně vidět a bude zde přemístěna cedule
začátek obce Kacanovy, aby řidiči zpomalili. Také se bude muset něco udělat se stromy u
krajské komunikace u Chalmovianských, které postupně odcházejí.
Kulturní akce
11. 7. 2020 – koncert Dědci a Laxigal na koupališti
11. 8. 2020 open air na Pohoři

11) Diskuse
 Nikita Starikov – nemohl by být umístěn jeden retardér na silnici od nás směrem na
Olešnici? Klidně bych se i finančně podílel.
- starosta – co se týká retardérů, tak s tím je problém, že kvůli jednomu nebo dvěma
lidem si budeme ničit auta všichni. Chceme na tomto místě posouvat ceduli se
začátkem obce Kacanovy, takže by tam auta měli zpomalit. Uvidíme, jaký to bude mít
efekt, a budeme konat dál.
 Jan Bílý – co dát semafor?
 Jitka Lukáčová – to je moc nákladné.
 Vojta Brodský – co tam dát falešný retardér, nasypat drcený asfalt, ten se může
kdykoliv odstranit.
 starosta – on se odstraní sám, jak ty auta budou brzdit.
 David Skála – viděl jsem v Jičíně nakreslené 3D šipky, které vystupují proti
jedoucímu autu.
 starosta – jestli jezdíš kolem tak nám to prosím vyfoť.
 Jiří Procházka - tady je problém, že tady jezdí lidí, kteří to tady znají.
 starosta – na ty co tady jezdí pravidelně, to platit nebude. Chtěli bychom lidem, co zde
jezdí rychle, zkusit domluvit.
 Jiří Vlček – co údržba komunikace ke Kopicům?
 starosta – proběhne vyčištění příkopu a zasypou se díry na komunikaci. Je to
naplánované na červenec až srpen, kdy bude probíhat výstavba parkoviště u
hřbitova.
 Jana Drahoňovská – nefunguje rozhlas u bytovky.
 starosta – děkuji za připomenutí.
 Gábina Richterová – proč zmizel kontejner na textil?
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 starosta – byl tady asi před 9 lety, měl to tady nějaký charitativní spolek, ale
víc podrobností nevím. Před asi čtyřmi lety jsme se snažili nějaký získat, ale
nenašli jsme nikoho, kdo by měl zájem.
 Jan Bílý – jak je to s permanentkami na koupaliště?
 starosta – bude to tak, že trvale bydlící občan má vstup zdarma. Ostatní záleží
na provozovateli. Pokud Vás obsluha nebude znát, můžete se prokázat OP,
pasem, řidičákem. Pokud se nebudete chtít tímto způsobem prokazovat nebo to
budou děti, tak Vám vystavíme na obecním úřadě průkazku.
 Láďa Brodský – ČEZ vylepuje plakáty o přerušení proudu, můžete posílat sms?
 starosta – určitě pošleme dopředu sms.
Starosta poděkoval všem za dorazy a náměty.
12) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kacanovy za rok 2019
3) Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2019
4) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS za rok 2019
6) Výroční zpráva VHS za rok 2019
7) Závěrečný účet VHS za rok 2019

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 6. 2020
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 3. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 10. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc.
Zuzanu Bártovou a Jiřího Procházku a zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020, kde se schválený rozpočet obce
zvýší v příjmech i výdajích o 36 090 Kč.
3. Bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2019.
4. Schvaluje účetní závěrku obce Kacanovy k 31. 12. 2019.
5. Projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2019 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 a ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za
rok 2019 s výhradou. ZO zároveň bere na vědomí zprávu o nápravě nedostatku, který
byl zjištěn při kontrole hospodaření obce.
6. Schvaluje prodloužení splatnosti nájmu na koupališti a to do 31. 10. 2020.
7. Schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na projekt
„Odstavné plochy pro využití turistickým ruchem v obci Kacanovy, jejíchž součástí je
chodník a částečné rozšíření místních komunikací včetně veřejného osvětlení“. Do
výběrové komise jmenuje Michala Nožičku, Jitku Lukáčovou, Jiřího Procházku,
Lukáše Krbečka a Josefa Dobiaše.
8. Schvaluje zařazení území obce Kacanovy do územní působnosti obecně prospěšné
společnosti český ráj – místní akční společnost (MAS) Český Ráj a Stření Pojizeří na
období 2021 – 2027.
9. Bere na vědomí Závěrečný účet VHS Turnov, Zprávu o kontrole hospodaření a
Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2019.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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