Zápis
Z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 17. 6. 2022, od 18 hodin na koupališti
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:20
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. Dále bylo přítomno 32
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 Jozefa Dobiaše a Zuzanu Bártovou a zapisovatelku
Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Zuzanu Bártovou 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.
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
schválení programu
Rozpočtová změna- schválená změna rozpisu č.1/2022
Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2021
Schválení účetní závěrky za rok 2021
Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2021
Obecně závazná vyhláška obce Kacanovy o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
8) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
9) Smlouva o bezúplatném převodu majetku VHS Turnov – vodovodní řád 4
10) Smlouva o bezúplatném převodu majetku obci – jímací zářez
11) Smlouva o poskytnutí dotace VHS Turnov na akci: Kacanovy - Prodloužení vodovodu
Babina, informace o akci a financování
12) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2021 a Výroční zpráva
OPS pro Český ráj za 2021
13) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2021
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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starosta dal hlasovat o schválení doplněného programu ZO.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 21. zasedání ZO Kacanovy
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
3) Rozpočtová změna- schválená změna rozpisu č.1/2022
Na základě vývoje hospodaření obce starosta předložil ke schválení změnu rozpisu č.1/2022,
kterým pouze upravujeme výdajové položky. Celková suma schválených rozpočtovaných
příjmů a výdajů se při tom nemění.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpisu č.1/2022, který pouze zachycuje pohyb u výdajových položek
schváleného rozpočtu.
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
4) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2021
Starosta seznámil přítomné se splněním povinnosti provést řádnou inventarizaci majetku
obce. Inventarizace proběhla k 31. 12. 2021. 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 25 826 470 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.
2021 celkem 686 867,18 Kč a na BÚ u ČNB k 31. 12. 2021 bylo 522 505,13 Kč v pokladně
obce bylo 31 286 Kč. Dále inventarizační komise navrhla vyřadit majetek dle předloženého
seznamu a to z důvodu nefunkčnosti. Např. 2x akumulační kamna v bývalé knihovně, krbové
kamna z č.p. 56, varná konvice, PC sestava v knihovně s příslušenstvím, hákový žebřík.
Starosta dal hlasovat o zprávě o výsledku inventarizace k 31. 12. 2021.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2021 a schvaluje vyřazení
majetku dle předloženého seznamu inventarizační komisí.
hlasování: 6– 0 – 0
5) Schválení účetní závěrky za rok 2021
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.
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Náležitosti roční účetní závěrky:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha – bilance
Příloha - Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2021.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2021 obce Kacanovy k 31. 12. 2021.
hlasování: 6– 0 – 0
6) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2021 byly
zveřejněny na ÚD obce.
KÚLK provedl dne 7. 2. 2022 přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 prostřednictvím
svého zástupce. Přezkoumání vykonala Ing. Soňa Vavrušková. Kontrola byla důkladná,
prověřovala vybrané položky účetnictví, majetku, smluvní vztahy, zápisy z jednání ZO,
usnesení, práci výborů zastupitelstva. Starosta přítomné seznámil s obsahem zprávy. Závěr
kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dalším sdělením kontroly je: při přezkoumání
hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
Závěrečný účet za rok 2021
Na příjmech obce bylo rozpočtováno 3 323 133 Kč, skutečnost byla 3 872 493,07 Kč
Příjmy byly navýšeny o 549 360,07 Kč oproti rozpočtu. Navýšení je způsobeno zejména
vyššími daňovými příjmy - nejvíce daň ze záv. činnosti, daň s příjmu práv. osob, 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 pronájem KD.
Na výdajích bylo rozpočtováno 3 340 813 Kč, plnění rozpočtu bylo ve výši 2 891 299,21 Kč.
Přebytek hospodaření byl 633 247,57 Kč.
Financování bylo rozpočtováno částkou 3843 133 Kč, skutečnost byla 3 401 731,21 Kč.
Na BÚ bylo k 31. 12. 2021:
Zůstatek v KB: 686 867,18 Kč
Zůstatek v ČNB: 522 505,133 Kč
V pokladně obce bylo k 31. 12. 2021: 31 286 Kč
Úvěr - zůstatek k 31. 12. 2021: - 753 500 Kč
Starosta dal hlasovat o schválení celoročního hospodaření obce a o kontrole hospodaření
provedené Libereckým krajem za rok 2021.
Návrh na usnesení:
ZO projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrady.
hlasování: 6– 0 – 0
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7) Obecně závazná vyhláška obce Kacanovy o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. je potřeba aktualizovat obecně závaznou
vyhlášku obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. OZV č. 1/2015 již
nevyhovuje platné legislativě. Nyní předkládáme ZO nově vypracovanou vyhlášku, která je
sestavena v souladu s aktuálně platnou legislativou a znění vyhlášky je odsouhlaseno MV ČR.
Vyhláška upravuje, jak se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu a způsob jeho třídění.
Vyhláška řeší následující třídění odpadu: papír, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad, objemný odpad, jedlé oleje a tuky, směsný
odpad.
Schválené vyhlášky obce se musí nově od 1.1. 2022 zveřejňovat ve Sbírce právních předpisů
územních samosprávních celků a některých správních úřadů.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
hlasování: 6– 0 – 0
8) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
V termínu 23.9. -24. 9. 2022 se budou konat volby do zastupitelstva obce Kacanovy. Končící
zastupitelstvo obce schvaluje vždy počet zastupitelů pro příští volební období. Pro obec naší
velikosti je možné stanovit 5 – 15 členů obecního zastupitelstva. V Kacanovech je nyní 7
členů obecního zastupitelstva. Tento počet zastupitelů je pro obec naší velkosti přiměřený,
proto jej navrhujeme i nadále zachovat. Pro jejich zajištění je nutné vedle jmenování volební
komise sestavit také voličské kandidátky a přihlásit nové kandidáty do komunálních voleb pro práci v zastupitelstvu obce. Přihlášení kandidátů probíhá na pověřeném úřadu, kterým je
pro nás město Turnov a to do 19. 7. 2022.
Starosta dal hlasovat o navrženém počtu členů ZO pro příští volební období.
Návrh na usnesení:
ZO stanovuje v souladu s § 68 Zákona č.128/2000 o obcích pro příští volební období 2022 –
2026 7 členů zastupitelstva obce Kacanovy.
hlasování: 6– 0 – 0
9) Smlouva o bezúplatném převodu majetku VHS Turnov - vodovodní řád 4
Oznámení o záměru darování majetku bylo řádně vyvěšeno 15 dní před konáním ZO.
V roce 2006 byl v obci vybudován vodovodní řád 4. Celkové náklady byly v částce 1 421 548
Kč, z toho byla dotace z Libereckého kraje 865 000 Kč a VHS přispěla částkou 465 075 Kč.
Vodovod byl v majetku obce, protože v té době mohla žádat o dotaci obec a VHS ne.
Z důvodu sjednocení majetku obec bezúplatně převede tento majetek VHS. VHS se bude
muset o tento majetek starat a popřípadě rekonstruovat. Dále ještě máme v majetku
projektovou dokumentaci k akci: „Rozšíření skupinového vodovodu: vodovod Kacanovy“.
Tato PD také bude bezplatně převedena VHS Turnov.
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Návrh na usnesení:
ZO Schvaluje bezúplatný převod vodovodního řádu 4 a projektovou dokumentaci na stavbu:
„Rozšíření skupinového vodovodu: vodovod Kacanovy“ do majetku VHS Turnov a současně
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku s VHS Turnov.
hlasování: 6 – 0 – 0
10) Smlouva o bezúplatném převodu majetku obci – jímací zářez
Obec Kacanovy v roce 2001 darovala VHS Turnov při vstupu jímací zářez, který je umístěn
na p.p.č. 71 a 78/4 v k.ú. Kacanovy. Tento zářez byl využíván jako zdroj pitné vody. Bohužel
tato voda byla příliš železitá a bylo nákladné jí upravovat. Proto se vybudoval nový
vodovodní řád vedený z Turnova. Tento zářez byl pak odpojen. Nyní zářez slouží
k napouštění koupaliště, a proto bude tento majetek zpět bezúplatně převeden obci.
Návrh na usnesení:
ZO Schvaluje bezúplatný převod jímacího zářezu na p.p.č. 71 a 78/4 v k.ú. Kacanovy do
majetku obce Kacanovy a současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu majetku s VHS Turnov.
hlasování: 6 – 0 – 0
11) Smlouva o poskytnutí dotace VHS Turnov na akci: Kacanovy - Prodloužení vodovodu
Babina, informace o akci a financování
Na konci května se začal budovat vodovod v části obce Babina. Jedná se o vodovod v délce
660 m a součástí je 15 ks vodovodních přípojek. Stavbu provádí firma 1. Jizerskohorská
stavební společnost z Hodkovic nad Mohelkou. Termín dokončení je stanoven na 31. 8. 2022.
Celková cena za vodovod je 4 078 852 Kč. Investorem celé akce je VHS Turnov, kterým je
obec členem. Podíl VHS na tuto stavbu je 1 157 752 Kč, podíl obce je 2 121 000 Kč a dotace
z Libereckého kraje je 1 258 241 Kč. Cena za vodovodní přípojky činí 873 188 Kč. Příspěvek
od občanů činí 545 500 Kč.
Zároveň se bude budovat i dešťová kanalizace, kterou si obec platí celou sama a to v částce
1 652 277 Kč včetně DPH. Celkové náklady pro obec jsou 3 773 277 Kč.
Návrh na usnesení:
ZO Schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Kacanovy pro VHS Turnov
v částce 2 121 000 Kč na realizaci stavby: „Kacanovy – prodloužení vodovodu Babina a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace s VHS Turnov.
hlasování: 6 – 0 – 0
12) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2021 a Výroční
zpráva OPS pro Český ráj za 2021
Svazek Mikroregion Český ráj je tvořen 14 členskými obcemi.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 28.3.2022.
Kontrolu hospodaření Mikroregionu provedl zástupce Libereckého kraje, konkrétně Ing.
Gabriela Lešáková se závěrem:
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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-

nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
svazku v budoucnosti.

Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2021
Realizované příjmy 1 736 503,50 Kč
Realizované výdaje 1 372 995,80 Kč
Na běžných účtech k 31. 12. 2021 měl svazek 1 032 088,30 Kč
Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2021
OPS pro Český ráj byla založena Mikroregionem Český ráj. Předmětem činnosti OPS je
zejména poskytování širokého spektra služeb pro rozvoj Českého ráje a Středního Pojizeří.
Ve Výroční zprávě za rok 2021 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci
z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:
základní informace o organizaci, činnost organizace, orgány O.P.S., partneři (47), organizační
struktura, přehled činností za rok 2021, popis projektů v realizaci, projekty v době
udržitelnosti, propagace, přehled vzdělávacích a informačních akcí v roce 2021,
ekonomická část za rok 2021:
Celkové výnosy za všechny činnosti
Celkové náklady za všechny činnosti

jsou 5 814 000 Kč
jsou 5 811 000 Kč

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet a Zprávu o kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za
rok 2021 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj za rok 2021.
hlasování: 6– 0 – 0
13) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2021
Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazku www.vhsturnov.cz
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Kontrolu hospodaření pro VHS vykonává firma Auditex s.r.o. Liberec. Kontrola byla
provedena v sídle VHS od 14. 1. – 28. 1. 2022
Závěr auditora:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za
rok 2022 auditor nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.
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
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a členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 195 506 628 Kč, oproti schválenému
rozpočtu byly překročeny o 3 tis. Kč. Navýšení je způsobeno drobným příjmem na režijní
položce.
Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 261 387 870 Kč, skutečnost byla
261 183 240 Kč o 204,6 tis. Kč, nižší. Důvodem jsou drobné korekce jednotlivých
výdajových položek.
Celkově došlo:
- k úspoře na provozu kanceláře ve výši 75 tis. Kč (ř. 46)
- k celkové úspoře na opravách a ostatních nákladech ve výši 154,5 tis. Kč (ř. 188)
vzniklou zejména nevyužitím rezervy na neinvestiční výdaje v nákladech do VH ve
výši 120,5 tis. Kč (ř. 58)
- k vyššímu vydání na DPH na konci roku v částce 76,9 tis. Kč (ř. 197)
- k úspoře na investicích ve výši 50,3 tis. Kč (ř. 394)
Financování bylo plánováno v částce 65 884 169 Kč, skutečnost je 65 676 612 Kč, tedy o
207,5 tis. Kč nižší (ř. 413). Jedná se o navýšení finančních prostředků alokovaných na BÚ na
konci roku z důvodu neuskutečněných výdajů na opravy, režie a investice.
Zůstatek BÚ na konci roku byl 4,664 mil. Kč (plán 4,456 mil. Kč).
Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:
Celkově byly příjmy organizace překročeny o 3 tis. Kč na režijních položkách. Úspora na
výdajích rozpočtu ve výši 204,6 tis. Kč vznikla nevyužitím finančních prostředků na běžné
výdaje a opravy a posun úhrady za PD do ledna 2022 a úhradou vyšší DPH na konci roku.
Rozdíl ve financování je dán rozdílnou výší plánovaného zůstatku BÚ na konci roku.
V počátku roku 2021 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtového
provizoria. Rozpočet pro rok 2021 byl zveřejněn na webu VHS a na ÚD všech členských obcí
a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 16. 2. 2021 pod číslem usnesení RS č.
14/2021. V průběhu roku byla schválena jedno rozpočtová opatření. Sestavený závěrečný účet
vychází ze schválených položek rozpočtu.
Výroční zpráva za rok 2021
Ve Výroční zprávě za rok 2021 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. 2021, 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, předávání
majetku při změněn koncesních smluv.
9. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2022
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10. Vnitřní záležitosti organizace – řídící a kontrolní orgány, zásadní charakteristika roku
2021, přehled toho co se podařilo a co nevyšlo.
11. 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.
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 2021.
hlasování: 6 – 0 – 0
14) Různé
Úprava břehu u komunikace naproti č.p. 28
V květnu došlo k úpravě břehu naproti Tausigům a to z důvodu, že zde byla komunikace
zúžena. Břeh byl vybrán a vytvarován do jiného sklonu. Poté došlo k osázení. Úprava břehu u
komunikace stála 22 925 Kč.
Oprava komunikace na Kopicův statek
18. 5. 2022 byla po prudkých deštích opět poničena cesta na Kopicův statek. Díky loňským
úpravám komunikace, nebyla škoda tak výrazná jako v jiných letech. Bylo potřeba vybrat
krajnici od naplaveného písku a listí.
Volby do zastupitelstva obce
V termínu 23.9. -24. 9. 2022 se budou konat volby do zastupitelstva obce Kacanovy na další 4
roky. Kdo má zájem, může kandidovat a můžeme pomoci i s vyplněním přihlášky.
Rozloučení s létem
V sobotu 27. 8. 2022 budou hasiči v kulturním domě pořádat tradiční opékání prasátka pro
občany. Všichni jste srdečně zváni.
Vyřezávání betlému
V sobotu 3. 9. 2022 je naplánované v kulturním domě vyřezávání betlému. Betlém pak bude
vystaven u vánočního stromu.
Průkazka na koupaliště
Občané trvale žijící v Kacanovech mají návštěvu na koupališti zdarma. Proto je potřeba se
prokázat nějakým dokladem. Je možné se prokázat občanským průkazem nebo si na obci
nechat udělat průkazku. To se týká hlavně děti, protože provozovatelé všechny občany osobně
neznají.
Koš na psí exkrementy
Na křižovatce u bytovky byl umístěn koš na psí exkrementy, určený hlavně pro turisty.
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Odstávka el. energie
Plánovaná odstávka je naplánovaná na 21. 6. 2022 od 7:30 – 15 hodin

15) Diskuse
Nikdo nevznesl žádný příspěvek.
16) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hodin.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č.3/2022
zápis inventarizační komise
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kacanovy za rok 2021
Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2021
účetní závěrka obce za rok 2021
OZV obce o stanovení systému odpadového hospodářství
Smlouva o bezúplatném převodu majetku – vodovodní řád 4
Smlouva o bezúplatném převodu majetku – jímací zářez
Smlouva na investiční dotaci VHS
Zpráva o přezkoumání hospodaření VHS
Závěrečný účet VHS
Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Český ráj
Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj
Výroční zpráva OPS
Zápis byl vyhotoven dne: 17.6.2022
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Starosta:

Zuzana Bártová

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

Jozef Dobiaš

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

Michal Nožička, DiS .........................................

9

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 17. 6. 2022
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Zuzanu Bártovou a určilo zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.
2. Schvaluje program 21. zasedání ZO Kacanovy.
3. Schvaluje změnu rozpisu č.1/2022, který pouze zachycuje pohyb u výdajových položek
schváleného rozpočtu.
4. Bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2021 a schvaluje vyřazení
majetku dle předloženého seznamu inventarizační komisí.
5. Schvaluje účetní závěrku za rok 2021 obce Kacanovy k 31. 12. 2021.
6. Projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrady.
7. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kacanovy o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
8. Stanovuje v souladu s § 68 Zákona č.128/2000 o obcích pro příští volební období 2022 – 2026
7 členů zastupitelstva obce Kacanovy.
9. Schvaluje bezúplatný převod vodovodního řádu 4 a projektovou dokumentaci na stavbu:
„Rozšíření skupinového vodovodu: vodovod Kacanovy“ do majetku VHS Turnov a současně
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku s VHS Turnov.
10. Schvaluje bezúplatný převod jímacího zářezu na p.p.č. 71 a 78/4 v k.ú. Kacanovy do majetku
obce Kacanovy a současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
majetku s VHS Turnov.
11. Schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Kacanovy pro VHS Turnov v částce
2 121 000 Kč na realizaci stavby: „Kacanovy – prodloužení vodovodu Babina a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace s VHS Turnov.
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12. Bere na vědomí závěrečný účet a Zprávu o kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za
rok 2021 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj za rok 2021.
13. Bere na vědomí Závěrečný účet VHS Turnov, Zprávu o kontrole hospodaření a Výroční
zprávu VHS Turnov za rok 2021.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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