Zápis
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 18. 3. 2022 od 18:00 hodin v Kulturním domě

1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:15 hodin
starostou obce Kacanovy.
Na zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Omluven byl Jiří Procházka a 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 12 občanů dle listiny přítomných.
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku
Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
hlasování:
5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
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 jeden bod jednání. Bod 9 a sice schválení věcného břemene vedení elektro
přípojky pro ČEZ č. IV-12-4019217/VB/03 na pozemku 880/1, k.ú. Kacanovy.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
schválení programu
2. Schválení finančního daru pro Ukrajinu
3. Schválení rozpočtového opatření č.1/2022
4. Změna územního plánu č.2
5. Navýšení limitu na dar pro jubilanty
6. Schválení nového ceníku za pronájem kulturního domu
7. Schválení daru pro Mikroregion Český Ráj - provozování cyklobusů
8. Rozpočet VHS Turnov na rok 2022
9. Věcné břemeno vedení elektro přípojky pro ČEZ – p.p č. 880/1
10. Různé
11. Diskuse
12. 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 19. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše
a Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 5 – 0 – 0
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2) Schválení finančního daru pro Ukrajinu
Vzhledem k válce na Ukrajině jsme se rozhodli pomoci a zaslat částku 30 000 Kč na účet
organizace člověk v tísni.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje finanční dar ve výši 30 000 Kč na pomoc Ukrajině, částka byla zaslána na účet
organizace Člověk v tísni.
hlasování: 5– 0 – 0
3) Schválení rozpočtového opatření č.1/2022
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení 1. rozpočtové opatření pro
rok 2022, kterým pouze upravujeme výdajové položky a to kvůli daru 30 000 Kč na pomoc
Ukrajině. 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. 1 pro rok 2022.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022, které pouze zachycuje pohyb u výdajových
položek schváleného rozpočtu.
hlasování: 5– 0 – 0
4) Změna územního plánu č.2
Ke konci loňského roku jsme schválili Zprávu č. 2 o uplatňování a pořízení Změny č. 2
Územního plánu Kacanovy. Nyní jsme oslovili projektanta Eduarda Žaludu, který už
zpracovával změnu č. 1. Ten souhlasil se zpracováním a předložil nám cenovou nabídku ve
výši 122 000 Kč bez DPH (147 620 Kč vč. 21% DPH). Zpracování proběhne ve třech etapách:
1. Návrh změny č.2 pro veřejné projednání (do 14 týdnů od podpisu smlouvy)
48 000 Kč bez DPH
2. Upravený návrh č.2 pro vydání (do 2 týdnů od předání pokynů ke zpracování)
16 000 Kč bez DPH
3. Úplné znění územního plánu po vydání změny č.2 (do 4 týdnů od vydání změny)
58 000 Kč bez DPH
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zpracování změny č.2 ÚP projektantem Eduardem Žaludou v ceně 122 000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Hlasování 5-0-0
18:30 h Přišla zastupitelka Iveta Melíšková
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5) Navýšení limitu na dar pro jubilanty
Členové kulturní komise chodí za Obec pravidelně gratulovat občanům k jejím jubileu (60 let,
70 let, 75, 80, 85, 90, 95, …). Nyní byl limit na dar 800 Kč, ale vzhledem k růstu cen, jsme se
rozhodli limit navýšit na 900 Kč.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje navýšení maximálního limitu na dar pro jubilanty na 900 Kč.
Hlasování 6-0-0
6) Nový ceník za pronájem kulturního domu
Starosta informoval přítomné o velkém zájmu o pronájem našeho Kulturního domu, kdy
dochází k opotřebování a přirozenému poškozování zařízení. I když jsme ceny upravili již
v roce 2019, tak stejně aktuální ceny nedokáží pokrýt náklady na provoz. Rozhodli jsme navýšit
ceny pro cizí občany a organizace. Pro místní občany zůstanou ceny stejné.
Starosta podrobně přečetl nový návrh cen jednotlivých položek nájemného a seznámil přítomné
s tím, že nové ceny budou platné od ledna 2022 i pro akce již objednané. Zůstane i pravidlo, že
bude možné i ceny za pronájem prostor v nutných nebo výjimečných případech prominout,
nebo upravit z rozhodnutí vedení obce.
Nový ceník bude zveřejněn na webových stránkách obce.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu změn cen za pronájem Kulturního domu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje nové ceny za pronájem kulturního domu v Kacanovech dle přiloženého návrhu
s platností od 1. 1. 2022 a zároveň zmocňuje starostu a místostarostu obce k udělení výjimky
z těchto cen v odůvodněných případech.
Hlasování 6-0-0
7) Schválení daru pro Mikroregion Český Ráj - provozování cyklobusů
V letošním roce je to již 21. sezóna provozování cyklobusů v období květen - září. Jízdní řád
na rok 2022 není ještě k dispozici, budeme Vás informovat. Jako každý rok je nutností schválit
příspěvek obce na jejich provoz, který je iniciován Mikroregionem Český ráj. Obec Kacanovy
přispívá částkou ve výši 4 000,- Kč.
Turistické autobusy patří k využívaným prostředkům dopravy jak turistů, tak i místních občanů
v letních měsících a je dobře, že je tady máme. V loňském roce se přepravilo na naší lince
16769 osob a 110 kol.
Starosta dal hlasovat o schválení příspěvku na letní turistické autobusy ve výši 4 000,- Kč pro
rok 2022.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz letních
turistických autobusů ve výši 4 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu související darovací
smlouvy.
hlasování: 6 – 0 – 0
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8) Rozpočet VHS na rok 2022
Obec Kacanovy je členskou obcí dobrovolného svazku obcí - Vodohospodářského sdružení
Turnov. 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
2022 schválila RS VHS Turnov na jednání dne 22. 2. 2022 pod číslem usnesení RS 7/2022.
Předpokládané příjmy jsou ve výši 214 795 094 Kč, výdaje 212 025 528Kč.
Největší investiční akce se uskuteční v Turnově 24 mil. Kč, Ohrazenice 21,6 mil. Kč, Benecko
19 mil. Kč, Jilemnice 17,8 mil. Kč, Benešov 13,5 mil. Kč, Kacanovy 4,6 mil. Kč
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2022.
hlasování: 6 – 0 – 0
9) Věcné břemeno vedení elektropřípojky pro ČEZ č. IV-12-4019217/\VB/03 – p.p č. 880/1
Starosta seznámil přítomné s požadavkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (zastupuje firma
Rydval-ELEKRO, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou), spojeným se vznikem
služebnosti – věcného břemene, které spočívá ve zřízení, umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy, konkrétně přípojky NN pro novostavbu rodinného domu na pozemku
č.1184/7. Uvedená elektro přípojka je umístěna ve veřejném pozemku v majetku obce
v pozemku č. 880/1. Pro obec podpis navržené smlouvy znamená strpění vstupu na uvedené
nemovitosti v souvislosti se zřízením elektro přípojky, její obnovou a provozováním. Rozsah
věcného břemene je dán přiloženým geometrickým plánem, který je součástí příslušné smlouvy
o zřízení věcného břemene. ČEZ věcné břemeno zřizuje úplatně, obec obdrží za tuto služebnost
jednorázové plnění ve výši 1 000,- Kč.
Starosta dal hlasovat o schválení zřízení služebnosti věcného břemene dle návrhu.
Návrh na usnesení:
ZO souhlasí se zřízením věcného břemene vedení elektro přípojky v pozemku p.p č. 880/1 v
majetku obce ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně,
schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
hlasování: 6– 0 – 0
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10) Různé
Pan starosta informoval přítomné o dalších událostech v obci:
14. 2. 2022 proběhla na obecním úřadě kontrola z krajského úřadu na úseku vidimace a
legalizace. Kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny žádné nedostatky.
22. 2. 2022 proběhla na obecním úřadě kontrola hospodaření za rok 2021. Kontrola proběhla
v pořádku, nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Svoz velkoobjemového odpadu 29. 4. – 2. 5. 2022
V dubnu bude v obci probíhat svoz velkoobjemového odpadu. O víkendu 29. 4.- 2. 5. 2022
bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad u hasičské zbrojnice. Zároveň proběhne i
sběr železného šrotu. V sobotu 30. 4. 2022 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu (nebezpečného odpadu) od 14:15 – 14:25 h u hasičské zbrojnice.
vodovod Babina
Akce se začíná komplikovat. Finance jsou pro tuto akci alokovány. Firma je již také vybraná,
ale bohužel z jejich strany dochází ke komplikaci a to, že ještě nedodali VHS Turnov
podepsanou smlouvu. Firma 1. Pojizerská stavební vyhrála výběrové řízení, kterého se
zúčastnilo 5 firem. Doufáme, že dojde k dohodě a podpisu smlouvy.
Kácení stromů u Králíčku
Hasiči společně se sokolem pokáceli některé stromy v aleji u silnice ke Králíčku. Starosta jim
poděkoval. Dřevo bude použito na vyřezávání betlému. Kácení bude asi pokračovat, protože
zbylé stromy jsou v korunách ve špatném stavu. Poté se vysadí nové.
Dotace MVČR – hasičská zbrojnice
V loňském roce jsme žádali o dotaci na rekonstrukci bývalého autoservisu na hasičskou
zbrojnici prostřednictvím HZSLK. Jsme v pořadníku, a pokud budeme opakovaně podávat
žádosti, budeme mít vyšší kredit v hodnocení a kýžená dotace by mohla být na tuto akci
přidělena.
Hasiči – likvidace popadaných stromů
Starosta poděkoval hasičům za likvidaci popadaných stromů při silných větrech.
Volby do zastupitelstva obce
Na podzim proběhnou volby do zastupitelstva obce. Ještě není stanovené datum, budeme Vás
informovat.
Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Kacanovy za rok 2021
V roce 2021 došlo v obci k 4 trestným činům. Jednalo se o dva majetkové trestné činy krádeže,
jednou o zanedbání povinné výživy a jeden pád ze skalního masivu se smrtelnými následky. Na
úseku přestupkového jednání, došlo k 5 přestupkovým jednáním, a to nezajištění psa, porušení
vládního nařízení na úseku opatření proti šíření nemoci Covid 19, přestupky proti občanskému
soužití, a jedna dopravní nehoda. Ve srovnání s předchozími lety se nadále drží trend minimální
trestné činnosti na území naší obce. V rámci služebního teritoria OOP Turnov se naše obec
pravidelně řadí mezi lokality s vůbec nejnižší kriminalitou.
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Kulturní akce:
Vítání jara
Dne 19. 3. 2022 od 15 hodin odpoledne proběhne v Kacanovech již tradiční vítání jara – akce
pro děti a jejich rodiče, kterou již tradičně pořádá Sdružení Radosti. Pro děti jsou připravené
soutěže, budou se opékat špekáčky a vynese se zapálená Moréna.
Pálení čarodějnic
V sobotu 30. 4. 2022 proběhne již tradiční pálení čarodějnic na Kamenci. Pořádá Sokol
7. 5. 2022 otevírání koupaliště - Laxigal
festival svobody Ukrajině
14. 5. 2022 pořádá spolek Radosti– na louce u koupaliště, kapely: Těla, Ovčie Kiahne, DEBIL
HEADS, PŘEHMAT, ROZUMBROTHERS, TRES HUDOS, THE BOBAND a Ruda
Hancvencl se svým divadlem. Vstupné 250 Kč na místě, v předprodeji 200 Kč.

11) Diskuse




Zdeněk Drahoňovský – co se týče cyklobusů, potřebujeme tady u nás turisty?
Co nám přinášejí? Jenom nepořádek. Nevidím v tom žádný smysl.
 starosta – tato debata je těžká. Když nebudou turisté, tak nebude
fungovat Králíček, to nám přináší poplatek za ubytování. Sám jsem tak
trochu v rozporu jestli investovat do turistů, u nás si to nedokážeme
úplně vybrat, ale díky tomu se u nás zvedají počty soukromého
ubytování a ty mají z toho peníze za ubytování. Ale nutno dodat, že
ubytovací kapacity rostou služby turismu (placené) v naší obci také a
tudíž zde zůstávají i finanční prostředky z turismu. Pozitivum je na
cyklobusech to, že sem nejezdí všichni autem a turistů se nezbavíme.
Aleš Zeman – Proč se budovali parkoviště, když nevybíráme parkovné?
 starosta – připravujeme dobrovolné parkovné, domníváme se, že
kdybychom parkovné vybírali, tak pořizovací náklady by byli vysoké a
nevyplatilo by se nám to. Kdybychom pořídili automat, tak kdo by to
hlídal? Chceme připravit schránky na dobrovolné parkování. Nebo další
možnost je, že tam někoho postavíte a ten bude parkovné vybírat.
Jenomže to musíte někoho sehnat a hlavně zaplatit. Myslím si, že jsou ty
parkovací plochy na tento systém malé a nevyplatí se to. Lokality jsou
ke všemu dvě.
 Vašek Třešňák – ten systém na dobrovolné parkování funguje dobře.
 Iveta Melíšková – Myslím si, že v okamžiku, kdy bychom zavedli
povinné placené parkoviště. Začali by lidé parkovat jinde, např. na cizím
pozemku atd.
 Aleš Zeman – Já s tím souhlasím, nebudeme si nic nalhávat, že lidé se
chovají bezohledně a dělají si, co chtějí, dodržování dopravního značení
v obci je téměř nulová
 starosta – není nulová, ale není ani 100%
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 Aleš Zeman – já bych se nevzdával nic nedělat, ale třeba při vrcholu
sezóny, minimálně na 14 dní nebo měsíc, najmout jednoho studenta a
obci by to nějaké peníze přineslo, než nedělat nic.
 Láďa Brodský - když já budu mluvit za turisty, tak tito lidé, když
někam přijedou a vidí dobrovolné parkovné, tak tam vždycky něco rádi
hodí, ale nemluvím za lidi z města, to je něco jiného.
 starosta – zkusíme to s tou kasičkou, ale jenom na hřbitově, myslím si,
že u koupaliště to nebude mít význam.
 Michal Konvička – Vím jaká je situace u toho hřbitova. Je jedno jestli
tady turisty chceme nebo ne, oni tady budou. Je potřeba, aby ta obec
navenek působila friedly. Mě vadí, když někam přijedu a už mi ťukají na
okýnko a chtějí po mě 80 Kč. Myslím si, že ta kasička působí friendly.
 Josef Pacholík – já jsem celý den venku a občas pozoruji parkoviště a
ráno přijedou turisti, kteří zaparkují a zaplní to během 15 minut a
odjíždějí až navečer. Oni jdou na Kopicův statek, na Valdštejn, na
Hrubou Skálu. Odjíždějí až navečer. Takže, kdyby se tam měli platit
člověka, tak se to nevyplatí.


Josef Pacholík – Jestli by šla udělat nějaká vyhláška o volném pobíhání psů těch
turistů? Protože je to hrozné.
 starosta – je v tom zásadní problém, my jsme už chtěli asi před dvěma
roky, když jsme dělali vyhlášku o psech a zákon o tom mluví jasně, že
my pak musíme vyhradit prostor, kde se psi mohou venčit. My bychom
pak museli v obci tato místa vybudovat a ve zbytku vesnice by museli
psy být na vodítku. Odnesli by to akorát místní lidé. Kdybychom měli
tuto vyhlášku, tak kdo by to kontroloval? Chcete někdo dělat obecního
policistu?
 Lukáš Krbeček- čí jsou to pozemky kolem silnice?
 starosta- většinou obecní
 Lukáš Krbeček – tak jestli by se tam nedali umístit cedulky se zákazem
venčení psů.
 starosta – můžeme zkusit tam dát informační tabuli a koš s pytlíky.



Aleš Zeman - Můžeme udělat nějakou společnou schůzi kvůli vodovodu
v užším kruhu, lidí, kterých se to bude týkat? Aby byli lidé informováni?
 starosta – My chceme udělat společnou schůzi, až bude podepsaná
smlouva a budeme tedy vědět, jestli se ten vodovod bude letos dělat. Teď
to nemá smysl, když informace nemáme.
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12) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:00 hodin jednání ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022
3) nový ceník pronájmu KD
4) smlouva na zpracování změny ÚP č.2
5) rozpočet VHS Turnov
6) Darovací smlouva- cyklobusy
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 3. 2022
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 18. 3. 2022
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 19. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Jozefa
Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje finanční dar ve výši 30 000 Kč na pomoc Ukrajině, částka byla zaslána na
účet organizace Člověk v tísni.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022, které pouze zachycuje pohyb u
výdajových položek schváleného rozpočtu.
4. Schvaluje zpracování změny č.2 ÚP projektantem Eduardem Žaludou v ceně 122 000
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
5. Schvaluje navýšení maximálního limitu na dar pro jubilanty na 900 Kč.
6. Schvaluje nové ceny za pronájem kulturního domu v Kacanovech dle přiloženého
návrhu s platností od 1. 1. 2022 a zároveň zmocňuje starostu a místostarostu obce
k udělení výjimky z těchto cen v odůvodněných případech.
7. Schvaluje poskytnutí příspěvku ve prospěch Mikroregionu Český ráj na provoz letních
turistických autobusů ve výši 4 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu související
darovací smlouvy.
8. Bere na vědomí rozpočet VHS Turnov na rok 2022.
9. Souhlasí se zřízením věcného břemene vedení elektro přípojky v pozemku p.p č. 880/1
v majetku obce ve prospěch oprávněného společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v
Děčíně, schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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