Zápis
Z mimořádného 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 7. 9. 2022, od 18:30 hodin na obecním úřadě
1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení
programu
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).
Omluvena byla 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 0
občanů dle listiny přítomných.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Zuzanu Bártovou a zapisovatelku
Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Zuzanu Bártovou a určilo zapisovatelku
Jitku Lukáčovou.
Hlasování: 6 – 0 – 0
2) Schválení programu ZO
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu ZO
Schválení přijetí investičního úvěru na vodovod a dešťovou kanalizaci - Babina
Různé
Diskuse
Závěr

Starosta dal hlasovat o schválení doplněného programu ZO.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 22. zasedání ZO Kacanovy.
hlasování: 6 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
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3) Schválení přijetí investičního úvěru na vodovod a dešťovou kanalizaci - Babina
Starosta seznámil přítomné s potřebou úvěru, která byla již projednávána na předešlých ZO.
S tím, že vodovod a kanalizaci by nebylo možné v letošním roce stavět bez jiného zdroje
financí než jsou rozpočtové příjmy. Zastupitelé dostali předložený návrh smlouvy o úvěru
s KB a starosta zdůraznil její podmínky včetně možných úskalí a odkládacích podmínek.
Výše úvěru je 3,1 mil. Kč, splátky jsou rozděleny do dvou období, kdy v odbobí do 30.6.2023
se bude splácet suma nižší a až bude splacen úvěr na KD, tak se splátky navýší cca o tuto
měsíční splátku, úvěr bude sjednán na 48 měsíců s fixní úrokovou sazbou 6,57% p.a. z jistiny,
což je na tuto dobu výhodný sazba, kdy referenční sazba ČNB PRIBOR 1M činní 7,13% p.a.
Starosta dal hlasovat o usnesení níže.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 3,1 mil. Kč na spolufinancování výstavby
vodovodu a kanalizace v lokalitě Babina dle předloženého návrhu od Komerční banky a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
hlasování: 6– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

4) Různé
Bez příspěvků.

5) Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

6) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:00 hodin.
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Přílohy zápisu:
Prezenční listina přítomných
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 9. 2022

Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Jiří Procházka

Zuzana Bártová

Starosta:

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

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

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z mimořádného 22. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 7. 9. 2022
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Určuje ověřovatele zápisu Jiřího Procházku a Zuzanu Bártovou a zapisovatelku Jitku
Lukáčovou.
2. Schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva obce.
3. Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 3,1 mil. Kč na spolufinancování výstavby
vodovodu a kanalizace v lokalitě Babina dle předloženého návrhu od Komerční banky
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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