Zápis
Z mimořádného 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 27. 4. 2022, 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Omluven je Jiří Procházka. 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 Ivetu Melíškovou a Lukáše Krbečka a zapisovatelku
Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Ivetu Melíškovou a Lukáše Krbečka a určilo zapisovatelku
Jitku Lukáčovou.
hlasování: 6 – 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
schválení programu
Rozpočtové opatření č.2/2022
Schválení smlouvy na dešťovou kanalizaci- vodovod Babina
Různé
Diskuse
Závěr
Starosta dal hlasovat o schválení programu.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program mimořádného 20. zasedání ZO Kacanovy
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
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3) Rozpočtové opatření č. 2/2022
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení 2. rozpočtové opatření
pro rok 2022, kterým se rozpočet navýší v příjmech i ve výdajích o 10.962,- Kč. Hlavní
položkou v příjmech je příspěvek obcím se st. rozpočtu - kompenzační bonus ve výši
11.752,- Kč. Ve výdajích to je správní poplatek 5.000,- Kč na zahájení stavebního řízení na
budoucí požární zbrojnici a 5.952,- Kč je navýšení na pohoštění při zasedáních ZO.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se navyšuje rozpočet obce v příjmech i
ve výdajích o 10.962,- Kč.
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
4) Schválení smlouvy na dešťovou kanalizaci- vodovod Babina
Předmětem díla je stavba dešťové kanalizace v části obce Babina, kdy je stavba realizovaná
v koordinaci stavby prodloužení vodovodu VHS Turnov. Smlouva se uzavírá na základě
ukončení zadávacího řízení, které zajišťovalo VHS Turnov. Zhotovitelem tohoto díla bude
firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou. Zahájení stavby je zatím stanoven jen orientačně na červen. Termín dokončení
je stanoven na 31.8.2022. Cena za dílo je 1 365 518 Kč bez DPH a 1 652 276.78 Kč s DPH.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy na stavbu dešťové kanalizace, kterou provede firma 1.
jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou v ceně díla 1 365 518 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
5) Různé
Nikdo nevznesl žádné příspěvky.

6) Diskuse
Nikdo nevznesl žádný příspěvek.
7) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin.
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1)
2)
3)

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
rozpočtové opatření č. 2/2022
Smlouva na stavbu dešťové kanalizace

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 4. 2022
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Iveta Melíšková

Lukáš Krbeček

Starosta:

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

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

Michal Nožička, DiS ..........................................
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Usnesení z mimořádného 20. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 27. 4. 2022
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Určuje ověřovatele zápisu Ivetu Melíškovou a Lukáše Krbečka a určilo zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.
2. Schvaluje program mimořádného 20. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se navyšuje rozpočet obce v příjmech i ve
výdajích o 10.962,- Kč.
4. Schvaluje uzavření smlouvy na stavbu dešťové kanalizace, kterou provede firma 1.
jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou v ceně díla 1 365 518 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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