Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 21. 10. 2022, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:20
hodin dosavadním starostou obce Kacanovy („dále jako „předsedající“). Předsedající přivítal
přítomné a poděkoval občanům za účast ve volbách, která byla 75%. Starosta předal všem
členům zastupitelstva obce osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s příslušným zákonem konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán) a řádně zveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu Kacanovy od 12. 10. 2022 do 21. 10. 2022.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Na zasedání ustavujícího
zastupitelstva obce bylo přítomno 17 občanů.
Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak,
že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou a
zapisovatelku Jitku Lukáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou a určilo zapisovatelku
Jitku Lukáčovou.
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
2) Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce:
Návrh programu ZO:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
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a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a)
zákona o obcích)
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního a sociálního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního a sociálního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního a sociálního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů kulturního a sociálního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
6) Rozpočtové opatření č.4/2022
7) Schválení příspěvku pro seniory
8) Diskuse
9) Závěr
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
Předsedající navrhl, ve vazbě na § 71 odst. 1 písm. a), zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon místostarosty obce. Jiné návrhy nebyly
vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh na usnesení:
ZO určuje v souladu § 84 odst. 2 písm. k), zákona o obcích, že pro výkon funkce
místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: 7 – 0 – 0
c) Volba starosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce starostky Marcelu Červovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh na usnesení:
ZO volí Marcelu Červovou starostkou Obce Kacanovy.
Hlasování: 6 – 0 – 1
pro-proti-zdržel se
Původní předsedající (končící starosta) předal slovo nově zvolené starostce paní Marcele
Červové (dále také jen předsedající) a popřál ji mnoho zdaru v její práci. Dále poděkoval
všem za podporu a důvěru. Poděkoval všem členům zastupitelstva za jejich práci. Také
přislíbil pomoc a cenné rady nové paní starostce v její funkci.
Paní starostka poděkovala bývalému panu starostovi Michalu Nožičkovi za skvěle odvedenou
práci pro obec a předala květiny a malý dáreček.
d) Volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl
podán následující návrh: Člen zastupitelstva Michal Nožička navrhl zvolit do funkce
místostarostky Jitku Lukáčovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh na usnesení:
ZO volí Jitku Lukáčovou místostarostkou obce Kacanovy.
Hlasování: 6 – 0 – 1
pro-proti-zdržel se
4) Zřízení finančního, kontrolního, kulturního a sociálního výboru:
Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva, neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. V této souvislosti dále navrhla, aby byl zřízen ještě výbor
kulturní a sociální, jako tomu bylo i v minulých volebních obdobích. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko k tomuto návrhu nebylo sděleno.
Starostka dala hlasovat o zřízení navržených výborů.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního a sociálního výboru.
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
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a) Určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a kulturního a sociálního výboru:
Starostka sdělila, že zastupitelstvo určuje počet členů výboru, přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít lichý počet členů a nejméně tři členy. Také informovala přítomné, že členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva. Členem výboru nemůže být starosta ani místostarosta.
Starostka navrhla, aby každý schválený finanční výbor a kontrolní výbor měl tři členy a
kulturní a sociální výbor měl čtyři členy a vyzvala přítomné k podání jiných návrhů. Jiný
návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starostka dala hlasovat o počtu členů jednotlivých výborů.
Návrh na usnesení:
ZO určuje počet členů finančního výboru a kontrolního výboru, každý po třech členech a
počet členů kulturního a sociálního výboru: čtyři členové.
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
b) Volba předsedy finančního výboru:
Starostka podala návrh zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jiřího Procházku. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starostka dala hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jiřího
Procházku.
Návrh na usnesení:
ZO volí předsedu finančního výboru Jiřího Procházku.
Hlasování: 6 – 0 – 1
pro-proti-zdržel se
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Starostka podala návrh zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Zuzanu Bártovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starostka dala hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Zuzanu
Bártovou.
Návrh na usnesení:
ZO volí předsedou kontrolního výboru Zuzanu Bártovou.
Hlasování: 6 – 0 – 1
pro-proti-zdržel se
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d) Volba předsedy kulturního a sociálního výboru:
Starostka podala návrh zvolit do funkce předsedy kulturního a sociálního výboru Jozefa
Dobiaše. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starostka dala hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedy kulturního a sociálního výboru
Jozefa Dobiaše.
Návrh na usnesení:
ZO volí předsedu kulturního a sociálního výboru Jozefa Dobiaše.
Hlasování: 6 – 0 – 1
pro-proti-zdržel se
e) Volba členů finančního výboru:
Starostka podala návrh zvolit do funkce členů finančního výboru Lukáše Krbečka a Radka
Zeleného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starostka dala hlasovat o volbě navržených kandidátů na členy finančního výboru.
Návrh na usnesení:
ZO volí za členy finančního výboru Lukáše Krbečka a Radka Zeleného.
Hlasování: 6 – 0 – 1
pro-proti-zdržel se
f) Volba členů kontrolního výboru:
Starostka podala návrh zvolit do funkce členů kontrolního výboru Lukáše Krbečka a Michala
Nožičku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starostka dala hlasovat o volbě navržených kandidátů na členy kontrolního výboru.
Návrh na usnesení:
ZO volí za členy kontrolního výboru Lukáše Krbečka a Michala Nožičku.
Hlasování: 5– 0 – 2
pro-proti-zdržel se
g) Volba členů kulturního a sociálního výboru:
Starostka podala návrh zvolit do funkce členů kulturního a sociálního výboru Ladislava
Brodského, Lenku Bláhovou a Blanku Randákovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starostka dala hlasovat o volbě navržených kandidátů na členy kulturního a sociálního
výboru.
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Návrh na usnesení:
ZO volí za členy kulturního a sociálního výboru Ladislava Brodského, Lenku Bláhovou a
Blanku Randákovou
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Starostka navrhla, aby všem neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona
o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna. Odměna bude poskytována za
výkon funkce jen členům ZO, tedy: starosty, předsedy výboru ZO a člena výboru ZO.
Následně starostka přečetla návrh odměn jednotlivých neuvolněných členů ZO (příloha č. 3).
Měsíční odměny budou zvoleným neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány ode
dne 21. 10. 2022. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a
občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Starostka dala hlasovat o návrhu odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s účinností od 21. 10. 2022
ve výši dle návrhu.
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
6) Rozpočtové opatření č.4/2022
Starostka předložila ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 (příloha č. 4),
kterým upravujeme příjmové i výdajové položky. V příjmech i výdajích se rozpočet zvýší o
163 000 Kč. V příjmech to jsou hlavně položky za příjem z daní. Ve výdajích je navýšení
hlavně položka zastupitelstva obce. Dále oprava propadlé komunikace (naproti Nožičkům) a
navýšení ceny za projekt zpracování změny č. 2 územního plánu.
Starostka předložila podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dala hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č. 4/2022.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, kde se schválený rozpočet obce zvýší v příjmech
i výdajích o 163 000 Kč.
hlasování: 7 – 0 – 0
pro – proti – zdržel se
7) Schválení finančního daru pro seniory
Jitka Lukáčová informovala přítomné o návrhu kulturního a sociálního výboru na poskytnutí
finančních darů pro seniory. Tato aktivita obce navazuje na pravidelné poskytování příspěvků
na otop pro starší spoluobčany, které byly obcí poskytovány v minulých obdobích.
Členové výboru (Jozef Dobiaš, Blanka Randáková, Ladislav Brodský a Lenka Bláhová)
navrhují ZO schválit finanční dary pro občany starší 75 let stejnou částkou 1500 Kč pro
bytovou jednotku a dle sociální potřeby. Celkem bude rozděleno 10 finančních darů dle
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věkové hranice 75 let a jeden mimořádný příspěvek 1500 Kč z hlediska sociální potřebnosti.
V celkové výši 16 500 Kč. Jitka Lukáčová doporučila ZO předložený návrh (příloha č.5)
finančních darů schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starostka dala hlasovat o schválení návrhu finančních darů pro seniory.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostku obce
podpisem darovacích smluv.
Hlasování: 7 – 0 – 0
pro-proti-zdržel se
8) Různé
Rozsvěcení vánočního stromku
První adventní neděli 27. 11. 2022 od 17 hodin se bude konat rozsvěcení vánočního stromu u
kulturního domu v Kacanovech. K dispozici bude teplý čaj a výborná svařáček. Všichni jsou
srdečně vítáni.
Kulturní akce konané v kulturním domě Kacanovy:
 pochod Českým Rájem 22. 10. 2022- pořádá Sokol Kacanovy
 18. 11. 2022 od 20 hodin - koncert 100 zvířat – pořádají Radosti. Součástí bude
lampionový průvod od 18:30 h u hotelu Králíček ke kulturnímu domu. Zde bude
umístěna výstavka k výročí sametové revoluce a nějaké proslovy.
 3. 12. 2022 Mikulášská besídka – pořádá Sokol Kacanovy s podporou Obce
Kacanovy.
 4. 2. 2023 hasičský ples SDH Kacanovy, hrát bude kapela Gradace z Mělníka
 18. 2. 2023 turnaj ve stolním tenise – pořádá Sokol Kacanovy
 4. 3. 2023 – ples Radosti, kapela Big o band

10) Diskuse
 Ladislav Brodský: chtěl bych poděkovat za Sokol minulému zastupitelstvu a panu
starostovi za skvělou spolupráci. Chtěl bych popřát hodně zdaru novému
zastupitelstvu a nové paní starostce.
 starostka: děkujeme.
 paní starostka Marcela Červová poděkovala ještě jednou bývalému panu starostovi za
práci pro obec a předala mu květiny a malý dáreček.
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11) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva v 19 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Výše odměn jednotlivých členů zastupitelstva
4) Rozpočtové opatřené č.4/2022
5) Seznam- finanční dar pro seniory
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 10. 2022
Zapisovatelka: Jitka Lukáčová

Ověřovatelé:

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

Bc. Zuzana Bártová

Starosta:

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

Marcela Červová ...........................................
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Usnesení
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 21. 10. 2022
Ustavující zastupitelstvo obce Kacanovy:
1) Určuje ověřovatele zápisu Jozefa Dobiaše a Bc. Zuzanu Bártovou a určilo
zapisovatelku Jitku Lukáčovou.
2) Schvaluje program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
3) a) Schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
b) Určuje v souladu § 84 odst. 2 písm. k), zákona o obcích, že pro výkon funkce
místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
c) Volí Marcelu Červovou starostkou obce Kacanovy.
d) Volí Jitku Lukáčovou místostarostkou obce Kacanovy.
4) Schvaluje zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního a sociálního
výboru.
a) Určuje počet členů finančního výboru a kontrolního výboru, každý po třech
členech a počet členů kulturního a sociálního výboru: čtyři členové.
b) Volí předsedu finančního výboru Jiřího Procházku.
c) Volí předsedu kontrolního výboru Zuzanu Bártovou.
d) Volí předsedu kulturního a sociálního výboru Jozefa Dobiaše.
e) Volí za člena finančního výboru Lukáše Krbečka a Radka Zeleného.
f) Volí za členy kontrolního výboru Lukáše Krbečka a Michala Nožičku.
g) Volí za členy kulturního a sociálního výboru Ladislava Brodského, Lenku
Bláhovou a Blanku Randákovou.
5) Schvaluje odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s účinností od 21. 10.
2022 ve výši dle návrhu.
6) Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, kde se schválený rozpočet obce zvýší
v příjmech i výdajích o 163 000 Kč.
7) Schvaluje poskytnutí finančních darů pro seniory podle návrhu a pověřuje starostku
obce podpisem darovacích smluv.

Marcela Červová
starostka obce

Bc. Jitka Lukáčová
místostarostka obce
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