Zápis
Ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 1. 10. 2021, od 18:30 hodin v jídelně kulturního domu
1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:45 hodin
starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Omluvený byl Lukáš Krbeček, Iveta Melíšková a Jiří Procházka. Zastupitelstvo je usnášení
schopné. Dále bylo přítomno 16 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.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Zuzanu Bártovou a Jozefa Dobiaše, 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:
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Rozpočtové opatření č. 3/2021
3) Schválení inventarizační komise a příkaz k inventarizaci
4) Schválení příspěvků pro seniory
5) Změna územního plánu č. 2
6) Veřejnoprávní smlouva s Turnovem - přestupky
7) Různé
8) Diskuse
9) 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 17. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Zuzanu
Bártovou a Jozefa Dobiaše, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 4 – 0 – 0
2) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
Starosta předložil ZO ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2021, kterým upravujeme
příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet zvýší o 330 272 Kč. Rozpočet
obce se navyšuje hlavně z důvodů neplánované opravy cesty na Kopicův statek, navýšení
výdajů na vývoz tříděného odpadu. 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. 3/2021.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, kde se schválený rozpočet obce zvýší v příjmech
i výdajích o 330 272 Kč.
hlasování: 4 – 0 – 0
3) Schválení inventarizační komise
Starosta informoval přítomné o nutnosti provést pravidelnou inventuru a inventarizaci majetku
obce a v této souvislosti jmenoval inventarizační komisi ve složení: Bc. Zuzana Bártová –
předseda, členové: Marie Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj Procházka.
Komise bude předem proškolena, pak bude pracovat. ZO bude informováno o závěrech
z inventarizace. Starosta vydává příkaz k zahájení inventarizace od 15. 12. 2021.
Starosta dal hlasovat o schválení členů inventarizační komise dle návrhu a o zahájení
inventarizace.
Návrh na usnesení:
ZO jmenuje inventarizační komisi ve složení Bc. Zuzana Bártová – předseda, členové: Marie
Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj Procházka. Současně schvaluje příkaz
starosty obce k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2021.
hlasování: 4– 0 – 0
4) Sociální výpomoc – schválení daru pro seniory
Jitka Lukáčová informovala přítomné o návrhu kulturního a sociálního výboru na poskytnutí
finančních darů pro seniory. Tato aktivita obce navazuje na pravidelné poskytování příspěvků
na otop pro starší spoluobčany, které byly obcí poskytovány v minulých obdobích.
Členové výboru (MUDr. Iveta Melíšková, Jozef Dobiaš, Blanka Randáková a Kateřina Bílá)
navrhují ZO schválit finanční dary pro staré občany v několika hladinách rozdělených podle
toho, zda se jedná o samostatně bydlící osobu, nebo osobu žijící v domě společně s dalšími
obyvateli, nebo o starší manželský pár. Dary byly určeny v rozpětí ve výši 1 100,- Kč až 1 800,Kč. Celkem bude rozděleno 10 finančních darů v celkové výši 15 100,- tis. Kč. Jitka Lukáčová
doporučila ZO předložený návrh finančních darů schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o schválení návrhu finančních darů pro seniory.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostu obce
podpisem darovacích smluv.
hlasování: 4 – 0 – 0
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5) Změna územního plánu č. 2 – Schválení zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Kacanovy
Na OÚ v Kacanovech bylo doručeno 25 žádostí o změnu územního plánu obce č.2. Obec
postoupila tyto žádosti MÚ v Turnově, odboru rozvoje města, jako příslušnému úřadu
územního plánování, který vypracoval stanovisko k jednotlivým žádostem a 14. 12. 2019 se na
zastupitelstvu obce schválilo k postupu k dalšímu jednání 12 žádostí. Po vyjádření veškerých
příslušných správních orgánů, postoupili následující žádosti uvedené v tabulce. Bohužel již při
této změně ÚP požadovali příslušné orgány za každou novou stavební parcelu vyjmutí již
existující a to z důvodu, že v obci je dostatek stavebních parcel. Tento požadavek bude
požadován při každé změně ÚP. To znamená, že za každou novou stavební parcelu musíme
odebrat někomu již existující. Po schválení zprávy č. 2 bude vybrán zhotovitel a územní plán
obce Kacanovy bude vypracován a dokončen.
Jméno a příjmení

parcelní číslo pozemku

současné využití
pozemku

požadované využití
pozemku

schváleno

Jan Randák
Pavel Richter, Gábina
Richterová
Jitka a Ondřej Přerovský
Michal Hrnčíř
Radek Nožička
Roman Horský
Pavel a Lenka Markovi
Pavel Marek

328/2

orná půda

stavební pozemek

ano

256/2

TTP

stavební pozemek

ano

256/13 a 256/8
518/1 a 476 a 461/2
256/1
1181/1
473/4
249/2

zahrada
orná půda
TTP
TTP
orná půda
TTP

stavební pozemek
stavební pozemek
stavební pozemek
stavební pozemek
stavební pozemek
stavební pozemek

ne
ne
ne
ne
ne
ne

Pavel Marek
Pavel Marek
Pavel Marek
Lucie a Pavel Jedličkovi
Martin Richtr
Blanka Balíková
Otakar Kozák

473/2 a 470 a 472 a 469/1
256/4
461/5
347/3 a 491/3

TTP
orná půda
orná půda
TTP

stavební pozemek
stavební pozemek
stavební pozemek
stavební pozemek

ne
ne
ne
ne

1166

TTP

stavební pozemek

ne

289/2

stavební pozemek

ne

Jiří a Lucie Vlčkovi

986/5

TTP
stavební
pozemek

změna hranice ÚSES

vyřešeno

Irena Zamrazilová
Jan Zamrazil

141

TTP

stavební pozemek

Josef Heinz
(Radek Bárta - nový vlastník)

321/1 a 321/4 a321/7 a
322/2 a 1202/8 a 367/4 a
321/9

TTP

vodní plocha

Oldřich Studnička

177

Petr Bělík, Miluše Bělíková

319/3, 319/4

Vojtěch Brodský

90/1

Mgr. Martina Pokorná
Nikita Starikov
Michal Konvička

ano
část zahrada,
část ZPF
travní porost,
ostatní plocha
zahrada

123/10 jen malá část
297/1
175/2

les
TTP
TTP
3

ne

celé jako zahrada
stavební pozemek na
části plochy
zastavitelné území rozšíření stávajícího
zastavitelného území
rozšíření stávající
stavební parcely č. 18
stavební pozemek
stavební pozemek

ano
ne
ano

ano
ano
ne

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Kacanovy, jejíž součástí jsou pokyny
pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Kacanovy, schvaluje pořízení Změny č. 2
Územního plánu Kacanovy zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ukládá starostovi vybrat zhotovitele
změny ÚP č. 2 a zadat vyhotovení změny ÚP č.2
hlasování: 4– 0 – 0
6) Veřejnoprávní smlouva s Turnovem - přestupky
Starosta seznámil přítomné s možností uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnovem tak,
jako tomu bylo v minulém volebním období. Jedná se o přenesení působnosti svěřené
zvláštními zákony orgánů obce ve správním území naší obce na Město Turnov, konkrétně o
úsek agendy přestupků (projednávání přestupků). Město Turnov za obec Kacanovy vykonávat
agendu přestupků podle zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a
agendu přestupků podle zvláštních zákonů. Zástupcům vedení obce tím ubyde případná starost
s touto agendou. Městu Turnovu za výkon funkce náleží odměna ve výši 5 980,- Kč ročně s tím,
že případné výnosy z pokut uložených v řízení jdou do příjmů města Turnov. ZM Turnova tuto
smlouvu a tím i výkon přenesené působnosti již schválilo.
Starosta dal hlasovat o schválení podpisu předložení veřejnoprávní smlouvy s Městem
Turnovem ve věci přenesené působnosti v oblasti agendy přestupků.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje znění předložené Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Kacanovy a Městem
Turnovem navržené v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění v působnosti agendy přestupků a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: 4 – 0 – 0
7) Různé
Velkoobjemový kontejner od 1. 10. 2021 do pondělka 4.10. 2021, zároveň bude probíhat sběr
železného šrotu. V sobotu proběhne sběr nebezpečného odpadu od 14:15 h do 14:25 h.
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 8. -9. 10. 2021. V pátek se
volební místnost na OÚ otevírá od 14 hodin a do 22 h. V sobotu se otevírá od 8 hodin do 14 h.
Oprava cesty na Kopicův statek
Na cestě se udělal jeden velký propustek, který podemílal cestu, na část vozovky se navezl
recyklát a vozovka se zpevnila. Až budeme mít další recyklát, budeme ještě pokračovat.
Kontejner na plechovky
Na stanovišti u koupaliště a u králíčku byli umístěny kontejnery na drobný kovový odpad. Dále
byl zvýšen svoz kontejneru na papír a to na každý týden.
Dopravní značení
V polovině srpna přibylo nové dopravní značení. Hlavně zákazy stání mimo parkoviště,
například u hřbitova a koupaliště. Velkou změnou je značka obytná zóna, směrem od koupaliště
směrem na Olešnici. Je tam dána rychlost 30 km. V tomto místě je spousta dětí a domů a auta
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zde jezdí příliš rychle. Pokud by ně někdo z Vás měl návrh na další dopravní značky, tak
přijďte.
Vodovod Babina
Vodovod si měl stavět v příštím roce, pokud dostaneme dotaci.
Kulturní akce:
Posvícenská zábava 16. 10. 2021 – hudba 80. a 90. let s DJ
Pochod Českým rájem
Sokol Kacanovy pořádá 43. ročník pochodu Českým rájem podzimem s Kacanovským
Sokolem. Sobota 23. 10. 2021. Trasy dlouhé 50 km, 35 km, 25 km a 15 km.
Rozsvěcení vánočního stromku
První adventní neděli 28. 11. 2021 od 16:30 hodin se bude konat rozsvěcení vánočního stromu
u kulturního domu v Kacanovech.
Mikulášská besídka
Proběhne v sobotu 4. 12. 2021 v KD, kterou pořádá Sokol Kacanovy za podpory obce
Kacanovy.

8) Diskuze


Oldřich Karásek – Jestli by obec nemohla zařídit, aby v neděli byl zákaz používání
sekaček? Ať si posekají v sobotu.
- starosta – Jednou jsme o tom uvažovali, ale neuskutečnili. Zvážíme to a probereme
to ze zastupitelstvem.



Libuše Janků – Já bych to rozšířila na veškerou hlučnou činnost. Motorové pily,
křovinořezy, cirkulárky.
- starosta – děkujeme za podnět a zvážíme to.



Jana Drahoňovská – Pokud by bylo možné dát v létě na parkoviště u hřbitova ceduli,
aby turisté měli pejsky na vodítku a pouštěli je až v lese. My máme kolem plotu a
bytovky všude samé psí exkrementy. Lidé je pustí a nestarají se, kde běhají.
- starosta – Mohli bychom umístit pytlíky, aby to lidé sbírali a dát tam ceduli.
Zamyslíme se a zkusíme to vyřešit.



Miroslav Kočí – Jste teď v kontaktu s Čepkovými, který mají u nás pozemek? Vůbec
se o něj nestarají a nesekají.
- starosta – Máme na ně kontakt a zkusíme se s nimi domluvit.



Oldřich Studnička – Jak se stavěl ten nový propustek nad králíčkem, tak tam je
problém, že když hodně zaprší, tak to všechno zteče k nám k domu. Vymele to cestu a
pořád to zpravujeme.

5

-

starosta – můžu Vás poprosit o nějakou fotografii, poslat nám to a vyřešíme to
z krajskou správou.
Oldřich Studnička – nemohla by tam obec nasypat na tu cestu fůru štěrku?
starosta- podíváme se na to, ale my nemůžeme investovat do cizího pozemku, cesta
je lesů.



Jiří Vlček – Já bych chtěl poděkovat za opravu cesty a chtěl bych připomenout, že je
potřeba po zimě na jaře znovu vybrat příkopy a hlídat to.
- starosta - Uvidíme co cesta udělá, až bude další déšť a budeme to hlídat.



Libuše Janků – je potřeba vybrat příkop tady u KD, najel do toho traktor a celý to
rozjel.
- starosta – víme o tom, je objednaný bagr. Až se dodělá cesta na Kopicův statek, tak
se to potom vybagruje.

9) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 20:00 hodin jednání ukončil.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3/2021
3) Finanční dary pro seniory
4) Veřejnoprávní smlouva na přestupky – Turnov
5) Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Kacanovy

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 10. 2021
Zapisovatelka: Bc. Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Zuzana Bártová

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

Jozef Dobiaš ............................................

Starosta:

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 1. 10. 2021
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 17. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Zuzanu
Bártovou a Jozefa Dobiaše, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 330 272 Kč.
3. Jmenuje inventarizační komisi ve složení Bc. Zuzana Bártová – předseda, členové:
Marie Loutchanová, Jozef Dobiaš, Marcela Červová a Matěj Procházka. Současně
schvaluje příkaz starosty obce k zahájení inventarizace dne 15. 12. 2021.
4. Schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostu obce
podpisem darovacích smluv.
5. Schvaluje Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Kacanovy, jejíž součástí jsou
pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Kacanovy, schvaluje
pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kacanovy zkráceným postupem dle ustanovení
§ 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a ukládá starostovi vybrat zhotovitele změny ÚP č. 2 a zadat vyhotovení změny ÚP č.2
6. Schvaluje znění předložené Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Kacanovy a Městem
Turnovem navržené v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění v působnosti agendy přestupků a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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