Zápis
Z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 9. 9. 2022, od 18:00 hodin v jídelně kulturního domu
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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Omluvený byl Jiří Procházka a Lukáš Krbeček. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo
přítomno 14 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 Ivetu Melíškovou a Jozefa Dobiaše, zapisovatelku 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.
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Rozpočtové opatření č. 3/2022
3) Schválení investičního záměru- podání žádosti o dotaci v rámci programu Brownfieldyrekonstrukce bývalého autoservisu na hasičskou zbrojnici
4) Schválení příspěvků pro seniory
5) Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikroregionu Český Ráj
6) Schválení finančního příspěvku pro včelaře
7) Schválení záměru prodeje nově vzniklých pozemků p.p.č. 975/3 a 975/2 k.ú. Olešnice
8) Rekonstrukce veřejného osvětlení – Babina
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
Dále seznámil přítomné, že se vypouští bod 4) Schválení příspěvku pro seniory a to z důvodu,
že budou volby do zastupitelstva obce a změní se složení komise. Nová komise si tento
příspěvek odsouhlasí na následujícím zasedání.
K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal starosta
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 23. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ivetu
Melíškovou a Jozefa Dobiaše, zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
hlasování: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
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2) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2022
Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2022, kterým upravujeme
příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet zvýší o 160 000 Kč. Ve
financování je část úvěru 2 171 000 Kč, který budeme čerpat do konce roku 2022 a výše splátek
úvěru 260 000 Kč, které budou zaplaceny do konce roku 2022. Úvěr byl přijat na výstavbu
vodovodu a kanalizace- Babina.
Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 3/2022.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, kde se schválený rozpočet obce zvýší v příjmech
i výdajích o 160 000 Kč.
hlasování: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
3) Schválení investičního záměru - podání žádosti o dotaci v rámci programu
Brownfieldy- rekonstrukce bývalého autoservisu na hasičskou zbrojnici
Starosta informoval přítomné, že Státní fond podpory investic vyhlásil opět výzvu k podávání
žádostí o dotaci nebo o úvěr do programu Brownfieldy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb. pro
rok 2022. Uvedený dotační program je možno využít na rekonstrukci bývalého autoservisu na
novou hasičskou zbrojnici. Termín pro podání žádostí je 1. 8. 2022 do 30.10. 2022. O tuto
dotaci jsme žádali již v loňském roce a skončili jsme v pořadníku. Proto je důležité a jedna
z podmínek žádosti je schválit zastupitelstvem investiční záměr na akci: „Revitalizace bývalého
zemědělského skladu na pč. st. 143, k.ú. Kacanovy rekonstrukcí na požární zbrojnici a klubovnu
pro SDH“.
Starosta dal hlasovat o schválení investičního záměru.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacanovy schvaluje Investiční záměr s názvem „Revitalizace bývalého
zemědělského skladu na pč. st. 143, KÚ Kacanovy rekonstrukcí na požární zbrojnici a klubovnu
pro SDH“. Předmětem Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží
(brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která
revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek
stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
hlasování: 5– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
4) bod vypuštěn
5) Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikroregionu Český Ráj
Přes Mikroregion Český Ráj jsme získali dotaci na nový dřevěný stojan na turistickou mapu
z projektu „Zvýšení kvality života v M|R ČESKÝ RÁJ“. Tento nový stojan bude umístěn u
bytovky, kde je stávající tabule v nevyhovujícím stavu. Nové mapy máme již připravené a
k výměně dojde v příštím roce. Náklady na nový stojan jsou 26 500 Kč a dotace z LK je 9780
Kč. Obec doplatí 16 720 Kč, proto je potřeba s mikroregionem uzavřít smlouvu poskytnutí
dotace z rozpočtu obce.
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Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 16 720 Kč pro Mikroregion Český Ráj
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
hlasování: 5– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
6) Schválení finančního příspěvku pro včelaře
Začátkem srpna byla na obecním úřadě podaná žádost českého svazu včelařů Turnov o finanční
výpomoc. Peníze budou použity na nákup veterinárních léčiv pro podzimní ošetření včelstev,
kdy léčiva budou včelařům poskytována zdarma. Starosta navrhl poskytnutí příspěvku ve výši
2000,- Kč a před hlasováním dal možnost vyjádřit se všem přítomným.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku českému svazu včelařů Turnov ve výši 2 000,Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvu o finančním daru.
hlasování: 5– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

7) Schválení záměru prodeje nově vzniklých pozemků p.p.č. 975/3 a 975/2 k.ú.
Olešnice
Záměr prodeje uvedené nemovitosti byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce obce.
Jedná se o prodej nově vzniklých pozemků 975/3 a 975/2 v k.ú. Kacanovy, které vznikly
rozdělením z pozemku 975 k.ú. Olešnice. Jedná se o lokalitu na konci Kacanov, směrem na
Olešnici, kde jsou postavené nové rodinné domy. Rozdělení pozemku došlo proto, aby se
srovnaly pozemky vlastníků těchto rodinných domů a pozemku obce vůči komunikaci. Cena za
m2 je 300 Kč.
Návrh usnesení:
ZO Kacanovy schvaluje prodej:
 p.p.č. 975/2 k.ú. Olešnice– 50 m2 panu Jaroslavu Jelínkovi a Sabině Jelínkové
 p.p.č. 975/3 k.ú. Olešnice- 19 m2 panu Michalovi Drahoňovskému
dle předloženého návrhu a dle GP 333-80/2022 vypracovaného Ing. Jaroslavem Havránkem
dne 17.8. 2022 a pověřuje starostu obce podpisem s tím souvisejících kupních smluv. Vše
v ceně 300 Kč za m2.
hlasování: 5– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

8) Rekonstrukce veřejného osvětlení – Babina
V rámci vybudování vodovodu jsme zároveň započali rekonstrukci veřejného osvětlení od
koupaliště směrem do Podmoklic ( před č.p. 5). Zatím bylo položené nové vedení. Celkem zde
bude 9 lamp. Stávající lampy se vymění za nové. Rekonstrukce není ještě dokončena a náklady
zatím činí 334 658 Kč. Výměna je kvůli stavu a uložení původního kabelu, který by neměl
dlouhou životnost. Rekonstrukce v pozdější době by znamenala zničení nového asfaltového
povrchu.
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Návrh usnesení:
ZO Kacanovy bere na vědomí rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě od koupaliště do
Podmoklic.
hlasování: 5– 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
9) Různé
Betlém
První zářijový víkend proběhlo vyřezávání betlému. Akci jsme pořádali společně se spolkem
Radosti. Celkem se vyřezalo 5 postav. Podařilo se krásné dílo. Betlém bude vystaven přes
advent a vánoční období u kulturního domu. Všem, kteří se na jeho realizaci podíleli, moc
děkujeme a největší dík patří Ivetce Sadecké.
Velkoobjemový kontejner od 30. 9. 2022 do pondělka 3.10. 2022, zároveň bude probíhat sběr
železného šrotu. V sobotu 1.10. 2022 proběhne sběr nebezpečného odpadu od 14:15 h do 14:25
h u autobusové otočky. Bude zaslána ještě informační sms.
Vodovod Babina
Akce, která se nedaří tak, jak jsme si představovali. Nicméně už spěje k závěru. Firma k tomu
přistupuje laxněji než bychom si představovali a ta výstavba trvá dlouho. Původní termín byl
do 31.8. 2022 a nyní je prodloužen do 22. 9.2022, doufáme, že to tak bude. Starosta také
poděkoval občanům, kteří zde žijí za trpělivost a trpění komplikací, které stavbu provází.
ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhne koncert Waldovy Matušky s Olgou Matuškovou, vstupné 300
Kč, předprodej v hotelu Králíček. Iveta Melíšková přednesla podrobnější program a pozvání
pro všechny.
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v termínu 23.9. - 24. 9. 2022 V pátek se volební
místnost na OÚ otevře od 14 hodin a do 22 h. V sobotu se volební místnost otevře od 8 hodin
do 14 h. V obci máme přihlášeno celkem 9 kandidátů. Tímto bych chtěl poděkovat
zastupitelstvu za jejich práci. Snažíme se dělat věci ve prospěch obce. Rád bych i poděkoval
lidem za práci pro obec, za připomínky a názory.
Posvícenská zábava 15. 10. 2022 – hudba 80. a 90. let s DJ Vichy, pořádá spolek dobrovolných
hasičů, vstupné 120 Kč.
Pochod Českým rájem
Sokol Kacanovy pořádá 44. ročník pochodu Českým rájem podzimem s Kacanovským
Sokolem. Sobota 22. 10. 2022. Trasy dlouhé 50 km, 35 km, 25 km a 15 km. Nově bude i kratší
trasa a to 6 km. Více informací a pozvání na tuto akci poskytl Ladislav Brodský.
16.11. 2022 – koncert k příležitosti výročí Sametové revoluce, kapela 100 zvířat
10) Diskuze
 Oldřich Karásek: Chtěl bych se zeptat na rozhlas, proč se nepoužívá?
 starosta: Máte pravdu, poslední dobou jsme ho opomíjeli. Napravíme to.
 Jana Drahoňovská: Co cesta nad bytovkou, bude se v nejbližší době opravovat?
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 starosta: Teď na podzim je oprava objednaná, měl by se navézt recyklát
a zalít, aby se cesta zpevnila.
Josef Pacholík: Je potřeba vybrat příkop u Lužinky, je opět ucpaný.
 starosta: Už jsme se o tom bavili, je to objednané, čekáme, až firma bude
mít čas.
Jiří Brouček: Je nějaký posun, o se týče cesty u Bělíků?
 starosta: Proběhlo jednání na odboru dopravy, byli přizváni svědci. Běží
řízení, jestli tam je veřejné prostranství a účelová komunikace.
Navrhovali jsme i Bělíkovým variantu o uznání hranici pozemku, ale to
bylo bohužel bez odezvy. Tento týden jsme zadali advokátovi předat tuto
záležitost k soudu včetně předběžného opatření.
Oldřich Karásek: Nešel by zesílit zvon na hřbitově? Není slyšet.
 starosta: Bohužel ne, zvon je lehký a má nové srdce, které je kratší.
 pan Pacholík: Možná by pomohlo, kdyby se otevřeli ty dřevěné žaluzie,
co tam jsou.
 starosta: To je dobrý nápad, můžeme to zkusit.

11) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:15 hodin jednání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3/2022
3) Vyvěšený záměr prodeje pozemků

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 9. 2022
Zapisovatelka: Bc. Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

Iveta Melíšková

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

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

Starosta:

Michal Nožička, DiS.

............................................
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Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy
konaného dne 9. 9. 2022
Zastupitelstvo obce Kacanovy:
1. Schvaluje program 23. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Ivetu
Melíškovou a Jozefa Dobiaše, zapisovatelku Bc. Jitku Lukáčovou.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 160 000 Kč.
3. Schvaluje Investiční záměr s názvem „Revitalizace bývalého zemědělského skladu na
pč. st. 143, KÚ Kacanovy rekonstrukcí na požární zbrojnici a klubovnu pro SDH“.
Předmětem Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží
(brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která
revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle
podmínek stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. vypuštěn
5. Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 16 720 Kč pro Mikroregion
Český Ráj a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
6. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku českému svazu včelařů Turnov ve výši
2 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvu o finančním daru.
7. Schvaluje prodej:
 p.p.č. 975/2 k.ú. Olešnice - 50 m2 panu Jaroslavu Jelínkovi a Sabině Jelínkové
 p.p.č. 975/3 k.ú. Olešnice - 19 m2 panu Michalovi Drahoňovskému
dle předloženého návrhu a dle GP 333-80/2022 vypracovaného Ing. Jaroslavem Havránkem
dne 17.8. 2022 a pověřuje starostu obce podpisem s tím souvisejících kupních smluv. Vše
v ceně 300 Kč za m2.
8. Bere na vědomí rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě od koupaliště do
Podmoklic.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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