Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48, 50601 Jičín, IČ 00578371
tel.493 555 415, e-mail kacakovalhota@seznam.cz

Zápis z veřejného zasedání č. 2/2018
konaného dne 12.12.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: R. Pokorný, J. Řehák, P. Drapáková, L. Kroutil, V. Popek, V. Jandová, J. Vitíková.
A občané dle prezenční listiny.
Starosta zahájil zasedání v 19.05 hod. a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno. Přivítal
všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční
listiny. Za ověřovatele zápisu navrhl p. Popka a p. Vítíkovou, za zapisovatele paní Heidi Zvonkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje zapisovatelem paní Heidi Zvonkovou a
ověřovateli zápisu p. Popka a p. Vitíkovou. .
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/Z2/2018 bylo schváleno.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh se rozšiřuje o bod 8) zpráva
kontrolního a finančního výboru.
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota s c h v a l u j e následující program veřejného zasedání.
Program:
1) Rozpočtové provizorium na rok 2019
2) Prodloužení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Jičín ve věci projednávání přestupků
3) Územní plán – informace a schválení výběrové řízení na zhotovitele nového
územního plánu obce
4) Dar Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
5) Kontrola příspěvkové organizace
6) Plán inventur, příkaz k provedení inventarizace majetku
7) Rozpočtové opatření
8) Zpráva kontrolního a finančního výboru
9) Různé
10) Diskuze, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program 2. veřejného zasedání obce.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 2/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

1) Rozpočtové provizorium
Starosta obce předkládá návrh na rozpočtové provizorium na rok 2019. Hospodaření obce se
bude od 1. ledna 2019 řídit do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria do
doby schválení rozpočtu obce na rok 2019. V tomto období budou hrazeny závazky z již dříve
uzavřených smluvních vztahů, nezbytné výdaje k udržení chodu obce, zajištění údržby
místních komunikací a veřejného prostranství v zimním období, budou čerpány mzdové
prostředky obce a další nezbytné výdaje místní správy. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.

Návrh usnesení:
Souhlasíme s rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu obce do doby schválení
rozpočtu na rok 2019.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 3/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

2) Starosta informuje o možnosti prodloužení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Jičín ve věci
projednávání přestupků. Dle jejich sdělení byla navýšena cena za zastupování z 1.000,- Kč na
1.500,- Kč.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje prodloužení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Jičín ve věci projednávání přestupků.
Město Jičín bude projednávat za naši obec přestupky v souladu s ustanovením § 105 zákona
č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vykonávání
veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními právními předpisy
svěřenou orgánům obce.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

3) Starosta informuje o možnostech postupu při zadávání vyhotovení nového územního plánu
obce. Zmiňuje variantu vlastního postupu a zadání výběrového řízení, včetně možnosti získání
dotace. Dále pak zmiňuje možnost spolupráce s MěÚ Jičín, odborem územního plánování. I u
této varianty je možnost získání dotace.
Návrh usnesení:
Schvalujeme zahájení jednání o zhotovení nového územního plánu za pomoci MěÚ Jičín,
odboru územního plánování s možností podpory vybraného dotačního programu.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 5/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

4) Starosta informuje, že obec byla požádána Knihovou V. Čtvrtka v Jičíně formou darovací
smlouvy o poskytnutí peněžního daru.
Návrh usnesení:
Souhlasíme se schválením darovací smlouvy a darem ve výši 3 000,00 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 6/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

5) Starosta obce seznamuje přítomné s opravou usnesení ZO z 06.06.2018 v bodě 2 o schválení
účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace a s doporučením z Krajského úřadu HK,
provést nezávislou mimořádnou kontrolu PO. Byla oslovena firma Jaroslav Meliš – účetnictví,
která provedení kontroly potvrdila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacáková Lhota revokuje usnesení zastupitelstva ze dne 6.6.2018 bod 2
a v druhé větě doplňuje tento text: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku zřízené
příspěvkové organizace. Ztrátu ve výši 60.291,- Kč pokryje zřízená PO z přebytku
hospodaření minulých let. A schvaluje provedení kontroly PO.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

6) Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 stanovuje
starosta plán inventur a vydává příkaz k inventarizaci majetku ve dne 01.01.2019 –
15.01.2019. K zajištění inventarizace starosta přednesl návrh na jmenování inventarizační

komise v tomto složení: předseda p. Ladislav Kroutil, členové: p. Pavla Drapáková a Jana
Vitíková.
Návrh usnesení:
Schvalujeme plán inventur na rok 2018 a složení inventarizační komise: předseda L. Kroutil,
členové p. Drapáková a p. Vitíková.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 8/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

7) Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření roku 2018 č. 3, změny se týkají
skutečných příjmů a výdajů k 31. 12. 2018.
Návrh usnesení:
Schvalujeme rozpočtové opatření č. 3, přehled o skutečných příjmech a výdajích r. 2018.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 9/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

8) Členka kontrolního výboru p. Vlasta Jandová přečetla zprávu o činnosti kontrolního výboru a
p. Václav Popek o činnosti finančního výboru.
Návrh usnesení:
Schvalujeme zprávu kontrolního a finančního výboru, které budou přílohou tohoto zápisu.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 10/Z2/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

9) Diskuze
- místostarosta p. Řehák navrhuje, aby se odkoupila část pozemku pod autobusovou
čekárnou. Majiteli jsou bratři XXX. Pozemek by měl být součástí obecního majetku jako
čekárna.
- p. starosta informoval všechny, že pracovník Vodohospodářské obchodní společnosti
Jičín nabídl obci možnost odprodeje majetku, jehož hodnota je cca 800 tis. Kč.
- p. Popek poukázal na to, že by OZ mělo zvážit rekonstrukci chodníku v Náchodsku.
Pan starosta na závěr vyjádřil velký dík všem, kteří pracovali pro obec a podíleli se na péči o obecní
prostranství a majetek. Dále popřál všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů a v 20,35 zasedání ukončil.
Termín příštího veřejného zasedání 06.03.2019.
Zapsala dne 12.12.2018 H. Zvonková

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................

.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

Vyvěšeno (i elektronicky) dne: ……………………
Sejmuto (i elektronicky) dne: ………………………

