Zápis
Z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 3. 12. 2021, od 18:00 hodin v jídelně KD
1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
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).
Omluvena byla Zuzana Bártová. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 6
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 Lukáše Krbečka a Jiřího Procházku, zapisovatelku
Bc. 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. Dále seznámil přítomné, že k návrhu programu
připojuje ještě dva body jednání. Bod 8. a sice schválení podání žádosti o dotaci,
z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova- dotační titul DT 117d8210A – podpora
obnovy místních komunikací. Bod 9. a to schválení finančního daru na zakoupení sociálního
automobilu pro Spokojený domov o.p.s.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021
3. Návrh rozpočtu na rok 2022
4. Návrh střednědobého výhledu na rok 2022-2024
5. Obecně závazná vyhláška obce Kacanovy č.3/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
6. Strategický rozvojový dokument obce Kacanovy
7. Mikroregion Česká Ráj – kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu a
OPS pro Český ráj za rok 2021
8. Podání žádosti o dotaci, z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkovadotační titul DT 117d8210A – podpora obnovy místních komunikací
9. Schválení finančního daru na zakoupení sociálního automobilu pro Spokojený
domov o.p.s.
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 18. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Lukáše
Krbečka a Jiřího Procházku, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
hlasování: 6 – 0 – 0
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2) Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení 4. rozpočtové opatření
pro rok 2021 (viz příloha zápisu), kterým pouze upravujeme příjmové a výdajové položky.
Celková suma schválených rozpočtovaných příjmů a výdajů se při tom nemění.
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o schválení
rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2021.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021, které pouze zachycuje pohyb u
příjmových a výdajových položek schváleného rozpočtu. Tímto rozpočtovým opatřením se
stávající výše rozpočtu v příjmech ani ve výdajích nemění.
hlasování: 6 – 0 – 0
3) Schválení rozpočtu na rok 2022
Starosta předložil návrh rozpočtu obce Kacanovy na rok 2022 (viz příloha zápisu).
Starosta seznámil přítomné se splněním zákonné povinnosti vyvěšení návrhu rozpočtu obce
Kacanovy na rok 2022 na úřední desce úřadu a na webových stánkách obce po dobu nejméně
15 dní před jeho schválení na ZO. Také byl na úřední desce obce spolu s návrhem rozpočtu na
rok 2022 vyvěšené očekávané plnění k 31. 12. 2021.
Starosta přečetl jednotlivé položky návrhu rozpočtu obce na rok 2022. Obec má rozpočtované
příjmy ve výši 6 223 200 Kč. Výdaje má obec naplánovány ve výši 6 820 880 Kč.
Financování je tvořeno v příjmech zůstatkem finančních prostředků z roku 2021 v částce. 597
680 Kč.
Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2022. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2022 v příjmech ve výši 6 223 200 Kč, ve
výdajích ve výši 6 820 880 Kč a financování částkou 597 680 Kč. Zároveň bere na vědomí
zveřejnění očekávaného plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 na úřední desce obce v souladu
s platnou legislativou.
hlasování: 6 – 0 – 0
4) Střednědobý výhled na období 2022 – 2024
Starosta předložil návrh střednědobého výhledu na období 2022-2024 (viz příloha zápisu).
Střednědobý výhled rozpočtu navazuje na schválený rozpočet obce a zahrnuje plánovaný
výhled příjmů a výdajů na určité období, minimálně na 2 roky. Předkládáme střednědobý
výhled hospodaření obce do roku 2024 sestavený na základě aktuálních informací o vývoji
financování obce.
V případě jakékoli změny – získání dotace, potřeby úvěru, nebo další zásadní změny
v nastavení příjmů a výdajů obce je vždy nutné tento dokument aktualizovat a znovu schválit.
Starosta dal hlasovat o schválení předloženého střednědobého výhledu rozpočtu.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024 dle předloženého návrhu.
hlasování: 6 – 0 – 0
5) Obecně závazná vyhláška obce Kacanovy č.3/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
Od 1. ledna 2022 se mění systém výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Změny
vyplynuly z úpravy legislativy (změna zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a změna zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Touto úpravou bude zrušen stávající způsob úhrady
za likvidaci komunálního odpadu v obci Kacanovy. Nově bude odběratel služby likvidace
odpadů hradit na základě místního poplatku. Na základě legislativní změny musí obec
přijmout novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, která toto upravuje a bude platná od 1. 1. 2022.
Ve vyhlášce je stanovena cena 0,9 Kč za 1l odpadu a je stanoven i minimální základ 30
litrů/měsíc na osobu, která má v nemovité věci bydliště nebo na nemovitost, ve které nemá
bydliště žádná fyzická osoba.
Každý, koho se povinnost týká je povinen podat správci poplatku tj. Obci Kacanovy ohlášení
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce. Každému kdo neodevzdá ohlášku
včas (ideálně do 31. 12. 2021, nejpozději však do 15. 1. 2022) bude svoz nastaven dle
vyhlášky a uvážení obce.
Změny ve vyvážení svozových nádob je možno hlásit celoročně, účinnost však bude vždy
k nejbližšímu následujícímu čtvrtletí po ohlášení změny. Pytle je možno si dokupovat bez
omezení.
Stále je možnost využít i pytlového svozu. K dispozici budou pytle o velikosti 60l a 110 l, a
platí pro ně stejná pravidla jako pro svozové nádoby (popelnice).
Na novou vyhlášku navazuje i nový ceník za likvidaci komunálního odpadu, který bude
platný také od 1. 1. 2022.
Vyplněný formulář můžete odevzdat: osobně na obecním úřadě v úřední hodiny PO a ST
8:30-12:00 a 18:00-19:00, vložit do poštovní schránky na obecním úřadě (vedle úřední desky),
poslat na e-mail: urad@obec-kacanovy.cz, poslat do datové schránky obce: 6d4an93
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 3/2021, o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
hlasování: 6 – 0 – 0
6) Strategický rozvojový dokument obce Kacanovy
Obec Kacanovy má vypracovaný strategický rozvojový dokument – místní program obnovy
venkova vždy na určité období, který je potřeba zaktualizovat. Je to plán budoucích investic
a plánovaných oprav. Tento dokument slouží také jako jedna z nezbytných příloh některých
žádostí o dotace. V tomto dokumentu jsou obsaženy mimo jiné tyto akce: Vybudování
vodovodu v části obce Babina, rekonstrukce bývalého autoservisu na hasičskou zbrojnici,
rekonstrukce cestiček na hřbitově, oprava místních komunikací, výměna informačních
turistických map, oprava požární nádrže - bazénu.
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Starosta dal hlasovat o schválení strategického rozvojového dokumentu - místní program
obnovy venkova pro období 2021-2026.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje strategický rozvojový dokument Kacanovy pro období 2021 – 2026.
hlasování: 6 – 0 – 0

místní program obnovy venkova obce

7) Kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu a OPS pro Český ráj za rok
2021
Starosta předložil zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj za rok 2021 (viz příloha
zápisu). Účetnictví a veškerá korespondence svazku je archivována na OÚ na Vyskeři. Dne
25. 10. 2021 provedli členové revizní skupiny Mikroregionu Český ráj Jan Kozák a Vít
Svoboda kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci za období 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021 a
zůstatku na vedených účtech svazku. Ve zprávě je podrobně uveden rozpis nákladů u
vybraných faktur a údaje o jejich úhradě. Kontrola byla provedena z dokladů předložených
účetní svazku paní Ludmilou Brzobohatou. Byl prověřován zůstatek na bankovních účtech
vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č.
ú.195607071/0300 a ČNB č.ú. 94-50911451/710 ke dni 30. 9. 2021 je na uvedených
bankovních účtech zůstatek:
č. ú. 157342105/0300
1 273 156,18 Kč
č.ú. 195607071/0300
163 452,06 Kč
č.ú. 94-50911451/0710
696,40 Kč
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2021
Starosta informoval přítomné o Protokolu o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český
ráj v roce 2021 (viz příloha zápisu). Dne 4. 11. 2021 provedli členové revizní skupiny
MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ ve složení: Michal Nožička a Vít Svoboda kontrolu
vybraných účetních dokladů. Proběhla kontrola účetních dokladů a zůstatku na účtech v roce
2021. Ve zprávě je podrobně uveden rozpis nákladů u vybraných účetních dokladů.
Společnost má vedený jeden běžný účet u ČS. Ke kontrole byla dále předložena výroční
zpráva společnosti a zpráva o kontrole hospodaření ze rok 2020, kterou provedla auditorská
společnost AUDIT NOVA, s.r.o.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny nedostatky.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2021 a Protokol
o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2021.
hlasování: 6 – 0 – 0
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8) Podání žádosti o dotaci, z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkovadotační titul DT 117d8210A – podpora obnovy místních komunikací
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace z podprogramu podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul: DT 117D8210A – podpora obnovy místních komunikací. Dotace
je poskytována až do výše 80% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Termín
pro podání žádostí je 17. 12. 2021. Tuto dotaci chceme využít na výstavbu dešťové
kanalizace a svod povrchových vod v lokalitě Babina a následnou opravu povrchů místní
komunikace. V současné době ještě řešíme, jestli o tuto dotaci obec může žádat z důvodu, že
s akcí bude stavěn i vodovod. Po vyjádření ministerstva se uvidí, jestli má smysl o tuto
žádat.
Návrh na usnesení:
Pro případ, že bude pro obec relevantní, ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul DT
117D8210A – podpora obnovy místních komunikací.
hlasování: 6 – 0 – 0
9) Schválení finančního daru na zakoupení sociálního automobilu pro Spokojený
domov o.p.s.
Spokojený domov o.p.s. pomáhá lidem se sníženou soběstačností zůstat co nejdéle ve
vlastním domácím prostředí. Nabízí pomoc a péči v rámci terénních a sociálních služeb. Dle
informací z o.p.s. poskytuje i služby v naší obci. Spokojený domov má pobočku v Turnově a
to v Hluboké ulici 144. Obec byla oslovena na účast na projektu Sociální automobil a to
přispěním částky 5000 Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 5000 Kč na zakoupení sociálního automobilu pro
Spokojený domov o.p.s – pobočka Turnov, prostřednictvím společnosti Kompakt s.r.o a
pověřuje starostu obce podpisem darovacích smluv.
hlasování: 6 – 0 – 0
10) Různé


Kacení stromů u Králíčku
Po novém roce proběhne kácení 3 stromů u komunikace č. 1132/1 (úsek Králíček –
Ištvánkovi) z důvodu možného ohrožení provozu a zdraví na přilehlé komunikaci.
Jedná se o dva jasany a jednu vrbu. Vrba má v kmeni dutinu, jeden jasan je již suchý a
druhý je ve špatném zdravotním stavu.

 Oprava kanálu na otočce
V listopadu proběhla oprava propadlého kanálu u bývalého autoservisu. Oprava stála
38 500 Kč.
 Zimní údržba místních komunikací
I v následujícím zimním období bude protahování obecních silnic zajištovat p.
Brodský.
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 Vodovod v části obce Babina
Pokud vše dopadne, jak je naplánované, tak v příštím roce se bude realizovat vodovod
v části Babina. Vše je již dohodnuté a čeká se na výslednou cenu z vypsaného
výběrového řízení, pokud ovšem cena bude ve vyšší míře převyšovat rozpočtové ceny,
nejspíše se realizace odloží.
 Změna územního plánu č.2
Změna ÚP č. 2 je již zadána projektantovi. Projekt bude realizovat Eduard Žaluda,
který zpracoval již změnu ÚP č. 1.
 Kotlíkové dotace
I pro následující období bylo vypsáno pokračování kotlíkové dotace na výměnu
starého kotle. Od 1. 9. 2022 bude zakázáno používat kotle nižší než 3. emisní třídy pod
pokutou 50 000 Kč. Domácnosti s nižšími příjmy (průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nesmí přesahovat částku 170 900 Kč) bude poskytována
dotace ve výši 95%. Týká se to i domácností složené výhradně z důchodců pobírající
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Potenciální žadatelé (o příspěvek ve
výši 95%) se musí nahlásit na liberecký kraj do konce roku 2021.
Pro ostatní domácnosti platí příspěvek 50 % ze způsobilých výdajů a neplatí pro ně
termín do konce roku 2021. Bližší informace na dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.
 Ptačí chřipka
V ČR se opět vyskytla na několika místech ptačí chřipka např. Lednice, jižní Čechy,
Plzeňsko, na Českolipsku byly nalezeny mrtvé volně žijící volavky. Prosíme
chovatele, aby tuto problematiku sledovali na stránkách www.svscr.cz (státní
veterinární správa). Nyní jsou vydána preventivní doporučení: zamezení kontaktu
drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů, oddělený chov hrabavé a
vodní drůbeže, umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod
přístřeškem, důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, použití bezpečného krmiva
a steliva, použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi.
 Uzavření OÚ ve vánočním období
Obecní úřad bude uzavřen od 23. 12. 2021 do 4. 1. 2022.

11) Diskuze
 Michal Konvička- v rozpočtu obce na rok 2022 je položka právní zastoupení, můžu
se zeptat, čeho se to týká?
 starosta – týká se to sporu o hranice pozemku komunikace na p. p. č. 1138/1
12) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným, popřál krásné svátky a do nového roku a ukončil
zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prezenční listina
Rozpočtové opatření obce č. 4/2021
Rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled 2022-2024
Předpoklad plnění rozpočtu k 31. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška č.3/2021
kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu a OPS pro Český ráj za rok 2021

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 12. 2021
Zapisovatelka: Bc. Jitka Lukáčová
Ověřovatelé:

Lukáš Krbeček

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

Jiří Procházka

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 3. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 18. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Lukáše
Krbečka a Jiřího Procházku, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021, které pouze zachycuje pohyb u
příjmových a výdajových položek schváleného rozpočtu. Tímto rozpočtovým opatřením
se stávající výše rozpočtu v příjmech ani ve výdajích nemění.
3. Schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2022 v příjmech ve výši 6 223 200 Kč, ve
výdajích ve výši 6 820 880 Kč a financování částkou 597 680 Kč. Zároveň bere na
vědomí zveřejnění očekávaného plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 na úřední desce obce
v souladu s platnou legislativou.
4. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2024 dle předloženého
návrhu.
5. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy č. 3/2021, o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

6.

Schvaluje strategický rozvojový dokument - místní program obnovy venkova obce
Kacanovy pro období 2021 – 2026.

7. Bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2021 a
Protokol o výsledku kontroly hospodaření OPS pro Český ráj v roce 2021.
8. Pro případ, že bude pro obec relevantní, ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova pro
dotační titul DT 117D8210A – podpora obnovy místních komunikací.
9. Schvaluje poskytnutí finančního daru 5000 Kč na zakoupení sociálního automobilu pro
Spokojený domov o.p.s – pobočka Turnov, prostřednictvím společnosti Kompakt s.r.o. a
pověřuje starostu obce podpisem darovacích smluv.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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