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

Zápis 5/2019 ze dne 27. 11. 2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod

Program:
1) Projednání záměru snížení nájmu
2) Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
3) Diskuse
5) Závěr

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, Ladislav Kroutil, Jana
Vitíková, Vlasta Jandová
Zapisovatel: Vlasta Jandová
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Kroutil, Jana Vitíková
Starosta navrhl doplnit program o následující body:


Schválení smlouvy ČEZ Distribuce



Schválení finančního daru pro p. Vlastislavu Polákovou – provozovatele obchodu
v Kacákově Lhotě



Návrh rozpočtu obce Kacákova Lhota 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání:
1) Projednání záměru snížení nájmu objektu č. p. 36
2) Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby - ČEZ distribuce
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4) Schválení finančního daru pro p. Vlastislavu Polákovou – provozovatele obchodu
v Kacákově Lhotě
5) Návrh rozpočtu obce Kacákova Lhota 2020
6) Diskuse
7) Závěr
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota volí ověřovatele Ladislava Kroutila a Janu Vitíkovou a
zapisovatelem Vlastu Jandovou.
Zdrželi se: 0

Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 1/OZ8/2019 bylo schváleno.

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) Projednání záměru snížení nájmu objektu č. p. 36
Starosta informoval přítomné o neplatném usnesení č. 14/OZ3/2019 ze dne 29. 5. 2019 z důvodu
nevyvěšení záměru na snížení nájmu, z tohoto důvodu nyní dochází k novému projednání záměru.
Starosta seznámil přítomné se záměrem snížení nájmu objektu určeného k provozování obchodní
činnosti, zejména prodeje potravinářského a drogistického zboží č. p. 36 p. č. st 65. v k. ú.
Kacákova Lhota. Cena nájmu je stanovena na 1 Kč měsíčně od 1. 12. 2019, nájemné platí na dobu
neurčitou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje záměr snížení nájmu objektu určeného k
provozování obchodní činnosti, zejména prodeje potravinářského a drogistického zboží č. p.
36 p. č. st 65. v k. ú. Kacákova Lhota.
Cena nájmu je stanovena na 1 Kč měsíčně od 1. 12. 2019, nájemné platí na dobu neurčitou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/OZ8/2019 bylo schváleno.

2) Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření

Starosta seznámil přítomné s možností stanovení kompetence k provádění rozpočtových opatření.
Důvodem ke stanovení kompetence starosty k provádění rozpočtových změn je současná nutnost
schvalovat každé rozpočtové opatření na veřejném zasedání. Zastupitelstvo navrhlo pro kompetenci
starosty maximální částku 150 000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starosty obce k provádění rozpočtového opatření do výše 150 000 Kč.
Zdrželi se: 0

Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 3/OZ8/2019 bylo schváleno.

3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby - ČEZ distribuce
Starosta seznámil přítomné se stavebním záměrem umístění energetického zařízení na
nemovitosti – pozemku Kacákova Lhota knn pro p. č. 9 (IP-12-2011498) a nutnosti uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo
stavby/číslo smlouvy IP-12-2011498/SOBS VB/004 podle ustanovení § 1785 a násl. § 1257
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona
č. 458/2000 Sb., energetického zákona s ČEZ Distribuce, a. s..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo stavby/číslo smlouvy IP-122011498/SOBS VB/004 podle ustanovení § 1785 a násl. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.,
energetického zákona s ČEZ Distribuce, a. s..
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/OZ8/2019 bylo schváleno.

4) Schválení finančního daru pro p. Vlastislavu Polákovou – provozovatele obchodu
v Kacákově Lhotě
Starosta informoval přítomné o návrhu finančního daru pro p. Vlastislavu Polákovou –
provozovatele obchodu kvůli neplatnému usnesení č. 14/OZ3/2019 ze dne 29. 5. 2019, kdy nedošlo
ke snížení nájmu. Starosta navrhuje finanční dar provozovateli obchodu v Kacákově Lhotě ve výši
4995 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje finanční dar ve výši 4995 Kč provozovateli
obchodu v Kacákově Lhotě p. Vlastislavě Polákové.
Zdrželi se: 0

Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 5/OZ8/2019 bylo schváleno.
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5) Návrh rozpočtu obce Kacákova Lhota 2020
Starosta informoval přítomné o sestaveném návrhu rozpočtu obce Kacákova Lhota na rok 2020,
kde jsou závazným ukazatelem paragrafy. Návrh rozpočtu je přebytkový ve výši 620 942 Kč.

6) Diskuse
Starosta informoval přítomné o plánovaném navýšení cen Technických služeb města Jičína za svoz
a zneškodnění komunálního odpadu + separovaného odpadu od 1. 1. 2020, kde dojde k navýšení
cen cca o 4 %. O toto navýšení se zvýší poplatek občanům za vývoz komunálního odpadu.
Velikost nádoby a četnost svozů si stanoví občan na celý rok a není možné ji v průběhu roku
měnit. Změny v četnosti svozů je NUTNÉ nahlásit na OÚ do 15. 1. 2020.
P. Polák nabídl obci darem Pavlonie plstnaté k výsadbě na místní návsi. Starosta informoval
všechny přítomné o plánové údržbě a nové výsadbě na návsi. Zastupitelstvo se shodlo na
nevhodnosti tohoto druhu stromu na návsi zejména kvůli problematické údržbě tohoto druhu
dřeviny.
7) Závěr
Starosta ukončil zasedání ve 21:00.
Zápis byl vyhotoven dne 6. 12. 2019
Zapisovatel: V. Jandová
Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..
…………………………… dne……………………..
Starosta: ….. ………………………. dne……………………..

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

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 27. 11. 2019
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