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

Zápis 6/2019 ze dne 11. 12. 2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod

Program:
1) Vyhláška o komunálním odpadu a poplatcích
2) Různé
3) Diskuse

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
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Ladislava Kroutila a Janu Vitíkovou a zapisovatelem Vlastu Jandovou.
Zdrželi se: 0

Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 1/OZ9/2019 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).
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1) Vyhláška o komunálním odpadu a poplatcích

a) Obecně závazná vyhláška obce Kacákova Lhota o místním poplatku ze psů
Stávající vyhláška o poplatku za psy je účinná a výše poplatku je nezměněná již od roku 2008,
z tohoto důvodu se zastupitelstvo rozhodlo pro vydání nové vyhlášky. Starosta přečetl novou
vyhlášku v plném znění a zdůraznil části nové vyhlášky, ve kterých došlo ke změně. Jedná se
hlavně o navýšení poplatku za prvního psa ze stávajících 50 Kč na 100 Kč a za každého druhého a
dalšího psa zůstává poplatek nezměněn ve výši 100 Kč. Poplatek se nově platí za psa staršího 3
měsíců. Poplatník (majitel psa) je povinen ohlásit vznik i zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů,
kdy mu poplatková povinnost vznikla (nabyl psa staršího 3 měsíců nebo se pes stal starším 3
měsíců) nebo zanikla (úhyn či prodej psa). Poplatky jsou splatné do konce dubna příslušného roku.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Kacákova
Lhota č. 1/2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/OZ9/2019 bylo schváleno.

b) Obecně závazná vyhláška obce Kacákova Lhota o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kacákova Lhota
Starosta přečetl novou vyhlášku v plném znění. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Kacákova Lhota, včetně nakládání se stavebním odpadem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Kacákova
Lhota č. 2/2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/OZ9/2019 bylo schváleno.
c) Obecně závazná vyhláška obce Kacákova Lhota o místním poplatku za komunální
odpad

Starosta přečetl novou vyhlášku v plném znění. Poplatek je splatný jednorázově, a to do konce
měsíce dubna příslušného kalendářního roku, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Kacákova
Lhota č. 3/2019.
Zdrželi se: 0

Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 4/OZ9/2019 bylo schváleno.
2) Různé

Starosta informoval přítomné o závěru z jednání s ředitelkou Mateřské školy, Kacákova Lhota,
příspěvková organizace. Z důvodu opakovaných závažných pochybení při vedení účetnictví MŠ
dojde ke změně účetní. Od 1. 1. 2020 bude účetnictví Mateřské školy, Kacákova Lhota, příspěvková
organizace vedeno p. Zvonkovou, která vede i účetnictví obce.

3) Diskuse
Pan Polák vznesl návrh, zda by mohl darovat kruh s 5 hvězdami z nerezové oceli pro Sochu
sv. Jana Nepomuckého. Zastupitelé s návrhem souhlasí a zjistí možnosti pozlacení hvězd.
Starosta dále informoval o jednání se zástupci kraje ohledně možných stavebních úprav mostu
v Náchodsku a zdůrazňuje, že toto jednání je úřední, bez účasti veřejnosti.

1) Závěr
Starosta ukončil zasedání ve 20:30.
Zápis byl vyhotoven dne 20. 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 11. 12. 2019
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