Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín, IČ 00578371
tel. 493 555 415, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz

Zápis 1/2019 ze dne 27. 2. 2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod
Program:
1) Schválení rozpočtu na rok 2019
2) Projednání žádosti pana Miroslava Hubáčka ohledně přístupu na pozemek č. p. 29,
parcelní číslo 56
3) Údržba zeleně, kácení a prořez na obecních pozemcích
4) Založení nové kroniky obce
5) Diskuse
6) Usnesení
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné.
Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Václav Popek, Jana Vitíková, Vlasta
Jandová, Ladislav Kroutil
Zapisovatel: Vlasta Jandová
Ověřovatelé zápisu: Václav Popek, Pavla Drapáková
Návrh:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání se změnou
bodu č. 5 na Různé a bodu č. 6 na Diskuse, a volí předsedajícího veřejného zasedání
Jaroslava Řeháka, ověřovatele Václava Popka a Pavlu Drapákovou a zapisovatelem Vlastu
Jandovou.
Pro: 6
Odsouhlaseno

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. Zákona o obcích).

1) Schválení rozpočtu na rok 2019
Starosta seznamuje zastupitelstvo s rozpočtem obce, s výší příjmů a výdajů. Příjmy jsou ve výši
3 197 880,- Kč, výdaje činí 2 779 719,- Kč. Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy. Zároveň
informuje, že se zastupitelé dohodli na dodatečných změnách v návrhu rozpočtu na rok 2019:
výdaj par. 3631 pol. 5171 – Opravy a udržování – v návrhu 150 000,- Kč, po úpravě 183 000,- Kč
výdaj par. 6171 pol. 5172 – Programové vybavení – v návrhu 1 000,- Kč, po úpravě 20 000,- Kč
příjem pol. 2460 – Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva – v návrhu 500 000,- Kč, po úpravě
552 000,- Kč
příjem par.3319 pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary – v návrhu 4 000,- Kč, po úpravě 1 000,- Kč
příjem par.3722 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu 500,- Kč, po úpravě
3 500,- Kč.
Rozpočet na rok 2019 je schvalován jako přebytkový. Přebytek činí 418 161,- Kč. Z přebytku budou
hrazeny nepředpokládané výdaje. Schválený rozpočet bude zveřejněn na úřední desce i
elektronicky na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje rozpočet na rok 2019 jako přebytkový se
závaznými ukazateli na paragrafy.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 1/OZ2/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

2) Projednání žádosti pana Miroslava Hubáčka ohledně přístupu na pozemek č. p. 29
parcelní číslo 56
Jaroslav Řehák seznamuje zastupitelstvo s podrobnostmi ohledně jednání s panem Hubáčkem o
zřízení prozatímní příjezdové cesty a navrhuje následující: se zřízením dočasného brodu v místě
stávajícího torza mostu nesouhlasím z důvodu možných úniku ropných látek ze stavební techniky
přímo do vodního toku. Nesouhlasím ani se zatrubněním, které by mohlo omezit průtočnost.
Zastupitelé se shodují se starostou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota nesouhlasí se zřízením brodu ani zatrubněním. Vyjádření
k rekonstrukci přejezdového mostu se zatím odkládá. Obec doporučuje stavebníkovi konzultaci na
ORP.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 2/OZ2/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

3) Údržba zeleně, kácení a prořez na obecních pozemcích
Starosta informuje o údržbových pracích zejména o kácení problematických dřevin v obci, mezi
které patří do silnice nahnutý topol na obecním pozemku na konci obce směrem k Tuři, topol u
požární nádrže, který svým kořenovým systémem ničí drenážní trubky.
Je třeba pokácet břízy s polámanými korunami ve stromořadí podél příjezdové komunikace
k místnímu kravínu a proschlý ovocný strom v Náchodsku.
Dále je nutný prořez dřevin na hřbitově a kolem hřbitova, lip u Pomníku padlých, vrb a dalších
dřevin okolo hasičské nádrže a jabloní na pozemku MŠ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota souhlasí s návrhem údržbových prací, které jsou
v plánu pro rok 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 3/OZ2/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

4) Založení nové kroniky

Starosta informuje zastupitele o nutnosti založit novou kroniku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota souhlasí se založením nové kroniky obce.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 4/OZ2/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

5. Různé
Starosta navrhuje, aby byl finanční příspěvek na provoz MŠ Kacákova Lhota zasílán na účet MŠ
čtvrtletně. Dne 28. 02. 2019 bude zaslána částka 30 000,- Kč a na začátku 2., 3. a 4. čtvrtletí
roku 2019 částka ve výši 50 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota se usneslo, že finanční příspěvek na provoz MŠ
Kacákova Lhota bude zasílán na účet MŠ na začátku 2., 3. a 4. čtvrtletí ve výši 50 000,- Kč
a dne 28. 02. 2019 ve výši 30.000,- Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 5/OZ2/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

6. Diskuse
Starosta připomíná nutnou revizi veškeré elektroinstalace a el. vybavení v majetku obce.
Starosta ukončil zasedání ve 20:30.
Zápis byl vyhotoven dne 6. 3. 2019
Zapisovatel: V. Jandová
Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..
…………………………… dne……………………..

Starosta: ….. ………………………. dne……………………..

Vyvěšeno (i elektronicky) ……………………………….

Sejmuto (i elektronicky)……………………………….

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 27. 02. 2019
3) Rozpočet na rok 2019

