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

Zápis č. 5/2020 ze dne 19. 10. 2020
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného ve společenské místnosti u místní požární
nádrže od 18:00 hod

Program:
1) Návrh smlouvy o dílo – Územní plán obce Kacákova Lhota
2) Žádost p. Růženy Pokorné ve věci pozůstalosti po Rudolfu Pokorném
3) Nabídka na vypracování návrhů obecních symbolů
4) Různé
5) Diskuze

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 18:20 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné a zároveň objasnil změnu místa konání
veřejného zasedání obecního zastupitelstva. Veřejné zasedání se konalo kvůli hygienickým
opatřením ve společenské místnosti u místní požární nádrže.
Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Václav Popek, Jana Vitíková, Ladislav
Kroutil
Omluveni: Ing. Vlasta Jandová
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Pavla Drapáková
Ověřovatelé zápisu: Jana Vitíková, Václav Popek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Janu Vitíkovou a Václava Popka a zapisovatelem Pavlu Drapákovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/OZ7/2020 bylo schváleno.
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Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. Zákona o obcích).

1) Návrh smlouvy o dílo - Územní plán obce Kacákova Lhota
Starosta informoval všechny přítomné o veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování Územního
plánu obce Kacákova Lhota. Starosta informoval přítomné o oslovení několika firem s výzvou
k podání cenové nabídky. Z nabídek OZ vyhodnotilo nabídku firmy Regio, projektový ateliér s. r. o.
se sídlem Hradec Králové, Hořická 50, PSČ 500 02, zastoupený Ing. arch. Janou Šejvlovou, jako
nabídku s nejlepší cenou a výbornými referencemi. Celková cena za dílo činí celkem 320.000,-Kč +
DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje smlouvu o dílo – Územní plán obce Kacákova Lhota.
Zhotovitelem OZ schvaluje firmu Regio, projektový ateliér s. r. o. se sídlem Hradec Králové, Hořická
50, PSČ 500 02, zastoupenou Ing. arch. Janou Šejvlovou díky cenové nabídce a výborným
referencím. Celková cena za dílo bude činit celkem 320.000,-Kč + DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 2/OZ7/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

2) Žádost p. Růženy Pokorné
Starosta přečetl žádost paní Růženy Pokorné po zůstaviteli Rudolfu Pokorném o odpuštění dlužné
částky ve výši 101.059,-Kč z celkové dlužné částky 551.059,-Kč, kde jistina činila 490.000,-Kč a
61.059,-Kč činily úroky z prodlení ke dni úmrtí. Částka ve výši 450.000,-Kč byla již uhrazena na účet
obce. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o prominutí částky 61.059,-Kč (úroky z prodlení), a to
především ze sociálních a lidských důvodů a zbylou částku jistiny ve výši 40.000,- Kč požaduje
uhradit i formou splátek a to nejdéle do konce července r. 2022. Odpověď na žádost bude paní
Pokorné doručena písemnou formou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje paní Růženě Pokorné prominutí částky 61.059,-Kč a
úhradu dlužné částky ve výši 40.000,-Kč i formou splátek nejpozději do konce červencer. 2022.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 3/OZ7/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

3) Nabídka na vypracování návrhu obecních symbolů
Starosta přednesl nabídku na vypracování návrhu obecních symbolů (znaku a vlajky). Součástí
zakázky je i schválení poslaneckou sněmovnou. Cena za návrh by činila 14.000,-Kč bez DPH.
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Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odložení schválení smlouvy pro nedostatek informací ohledně
zhotovitele i zakázky samotné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odložení schválení smlouvy na vypracování návrhu obecních
symbolů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.4/OZ7/2020 bylo schváleno.
4) Různé
Starosta informoval přítomné, že v blízké době, cca koncem měsíce října, dojde u místní požární
nádrže k realizaci malého dětského hřiště. Dále starosta informoval, že v týdnu od 20. 10. 2020
dojde v celé obci k výměně pouličních svítidel firmou Zdeněk Vojta, Loveč 26, 507 45. Instalována
budou svítidla o síle 30W. Také dojde k instalaci nových kabelů elektrického vedení rozhlasu a k
částečné opravě rozvaděče.
Dále starosta informoval přítomné o žádosti pana E. Thöndela, který žádá o možnost ovládání
svícení třech pouličních světel v Náchodsku, v blízkosti domu č.p. 9, a to z důvodu, že by pouliční
světla narušovala pozorovací činnost jeho malé hvězdárny. Jednalo by se o vypnutí třech
pouličních světel okolo půlnoci (15 pozorovacích hodin měsíčně).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že umožní panu E. Thöndelovi ovládání svícení třech pouličních
svítidel v Náchodsku u domu č.p. 9.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č.5/OZ7/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Dále starosta přednesl oznámení pana Thöndela o vybudování vodní tůně na jeho pozemku par. č.
22/2 v katastru obce Kacákova Lhota.

5) Diskuze
Starosta informoval přítomné o potřebě úklidu na hřbitově i před hřbitovem, o nutnosti prořezu
některých dřevin v obci. Dále informoval o dokončovacích pracech na opravě komínu místní
prodejny. Starosta naplánoval brigádu (sobota 24. 10. 2020) na úklid pozemku, kde bude
realizováno malé dětské hřiště. Začátkem měsíce listopadu bude odeslána Lužanské zemědělské
a. s. objednávka na odstraňování sněhu - pluhování cest v obci v období zimy. Pan V. Polák otevřel
téma ohledně produkce komunálního odpadu a počtu popelnic u domu č.p. 60 a č.p. 41 místní
hostinec. Do kontejnerů na tříděný odpad je neustále vhazován odpad, který do nich nepatří a tvoří
se velký nepořádek kolem kontejnerů. Je to věc k zamyšlení, jak s tímto problémem naložit.

Starosta ukončil zasedání v 19:55.
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Zápis byl vyhotoven dne 30. 10. 2020

Zapisovatel: P. Drapáková

Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..

……………………………dne……………………..

Starosta: . ………………………. dne……………………..

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

Sejmuto (i elektronicky)………………………………..

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 10. 2020
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