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

Zápis 6/2020 ze dne 30. 12. 2020
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 16:00 hod

Program:
1) Smlouva č. IV-12-2021135/SOBS/VB/4 věcné břemeno ČEZ distribuce
2)

Rozpočet obce Kacákova Lhota na rok 2021

3)

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

4)

Seznámení se skutečnými příjmy a výdaji hospodaření obce za rok 2020

5)

Zpráva finančního a kontrolního výboru

6)

Plán inventur, příkaz k provedení inventarizace majetku

7)

Příspěvek zřizovatele pro MŠ Kacákova Lhota

8)

Nabídka na rekonstrukci výtahu v budově MŠ

9)

Finanční dar pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně

10) Nepeněžitý vklad do Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s.
11) Projednání návrhu zadání znaku a vlajky obce
12) Údržbové práce v obci, terénní úpravy u dětského hřiště u požární nádrže
13) Různé
14) Diskuze

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 16:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné.
Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Jana Vitíková, Vlasta Jandová, Václav
Popek
Omluveni: Ladislav Kroutil
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Vlasta Jandová
Ověřovatelé zápisu: Pavla Drapáková, Jana Vitíková
1

Starosta seznámil přítomné s návrhem program v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal možnost
vyjádřit se k programu přítomným občanům. Byly vzneseny následující návrhy na úpravu a doplnění
programu:
1) Smlouva č. IV-12-2021135/SOBS/VB/ 4 věcné břemeno ČEZ distribuce
2)

Rozpočet obce Kacákova Lhota na rok 2021

3)

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

4)

Seznámení se skutečnými příjmy a výdaji hospodaření obce za rok 2020

5)

Zpráva finančního a kontrolního výboru

6)

Plán inventur, příkaz k provedení inventarizace majetku, změna předsedy inventarizační
komise

7)

Příspěvek zřizovatele pro MŠ Kacákova Lhota

8)

Nabídka na opravu výtahu v budově MŠ

9)

Finanční dar pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně

10) Nepeněžitý vklad do Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s.
11) Projednání návrhu zadání znaku a vlajky obce
12) Údržbové práce v obci, terénní úpravy u dětského hřiště u požární nádrže
13) Rozpočtové opatření číslo 9
14) Informace o ukončení programu na podporu prodejen na venkově
15) Dohody o provedení práce zastupitelů na rok 2021
16) Různé
17) Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Pavlu Drapákovou a Janu Vitíkovou a zapisovatelem Vlastu Jandovou.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 1/OZ8/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

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).
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1) Smlouva č. IV-12-2021135/SOBS/VB/ 4 věcné břemeno ČEZ distribuce
Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy č. IV-12-2021135/SOBS/VB/ 4 věcné břemeno
ČEZ distribuce se kterým nesouhlasí. Starosta navrhuje hledání vhodnějšího řešení a dále
navrhuje schůzi projektanta se všemi majiteli dotčených pozemků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota neschvaluje dodaný návrh smlouvy č. IV-122021135/SOBS/VB/ 4 věcné břemeno ČEZ distribuce.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 2/OZ8/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

2) Rozpočet obce Kacákova Lhota na rok 2021
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl na úřední desce a
webových stránkách obce zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2021. Starosta předal slovo účetní
obce p. Zvonkové, která seznámila přítomné s položkami rozpočtu obce Kacákova Lhota na rok
2021. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, příjmy ve výši 3.367.842,00 Kč, výdaje ve výši
3.010.304,00 Kč, přebytek ve výši 357.538,00 Kč. V této částce je zahrnuta roční splátka úvěru
ve výši 284.208,00 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje rozpočet obce Kacákova Lhota na rok 2021
jako přebytkový, příjmy 3.367.842,00 Kč, výdaje 3.010.304,00 Kč, přebytek 357.538,00 Kč.
V této částce je zahrnuta roční splátka úvěru ve výši 284.208,00 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 3/OZ8/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024
Starosta informoval přítomné, že v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů byl na úřední desce a webových stránkách obce zveřejněn návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2022-2024. Starosta předal slovo účetní obce p. Zvonkové, která
seznámila přítomné s položkami návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Kacákova Lhota.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kacákova
Lhota na období 2022 - 2024.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 4/OZ8/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0
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4) Seznámení se skutečnými příjmy a výdaji hospodaření obce za rok 2020
P. Zvonková informovala přítomné o jednotlivých položkách příjmů a výdajů za rok 2020.

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Členové kontrolního výboru Václav Popek a Vlasta Jandová přečetli zprávu o činnosti kontrolního
výboru a členka finančního výboru Jana Vitíková přečetla zprávu o činnosti finančního výboru.
V obou případech nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje zprávu kontrolního a finančního výboru, které
budou přílohou tohoto zápisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/OZ8/2020 bylo schváleno.

6) Plán inventur, příkaz k provedení inventarizace majetku, změna předsedy inventarizační
komise
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 02. 01. 2021 – 17. 01.
2021. K zajištění inventarizace starosta přednesl návrh na jmenování inventarizační komise v
tomto složení: předseda p. Václav Popek, členové: Vlasta Jandová a Jana Vitíková.
Po ukončení veřejné schůze bude komise proškolena k inventarizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje plán inventur za rok 2020 a složení
inventarizační komise: předseda V. Popek, členové p. Jandová a p. Vitíková.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/OZ8/2020 bylo schváleno.

7) Příspěvek zřizovatele pro MŠ Kacákova Lhota
Starosta přečetl písemnou žádost ředitelky MŠ Kacákova Lhota, příspěvková organizace o
příspěvek zřizovatele ve výši 180 000 Kč na rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota odsouhlasilo žádost ředitelky MŠ o příspěvek pro
Mateřskou školu, Kacákova Lhota na rok 2021 ve výši 180.000,00 Kč s tím, že nevyčerpaná
část příspěvku bude vrácena zpět na účet zřizovatele.
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Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 7/OZ8/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

8) Nabídka na opravu výtahu v budově MŠ
Starosta informoval přítomné o nutnosti opravy výtahu v budově MŠ, přítomným přečetl první
nabídku firmy OTIS na opravu v hodnotě 219.600 Kč bez DPH. Starosta informoval přítomné, že
budou osloveny další firmy s žádostí o cenové nabídky a poté bude rozhodnuto jakým způsobem a
jakou formou bude oprava realizována.

9) Finanční dar Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Starosta informoval přítomné, že obec byla požádána Knihovou V. Čtvrtka v Jičíně formou darovací
smlouvy o poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje darovací smlouvu a dar ve výši 3.000 Kč
Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/OZ8/2020 bylo schváleno.

10) Nepeněžitý vklad do Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s.

Starosta informoval přítomné o možnosti tzv. nepeněžitého vkladu do VOS. Obec Kacákova Lhota
je spoluzakladatelem a akcionářem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s., konkrétně
vlastní 1 125 akcií, což představuje cca 0,2% podíl na majetku společnosti. V současné době je část
vodárenské infrastruktury v obci Kacákova Lhota ve vlastnictví VOS a část ve vlastnictví obce. Mezi
obcí a VOS je uzavřena smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu se
stanoveným ročním nájemným ve výši 55 821 Kč. Toto nájemné má být využíváno na obnovu,
modernizaci, na pořizování nového investičního majetku a na úhradu nákladů větších oprav nad
rámec kalkulace vodného a stočného. Zástupci VOS nabídli obci tzv. vložení vodárenské
infrastruktury na obec Kacákova Lhota, tedy předání akcií. Dopadem vložení vodárenské
infrastruktury je zbavení budoucích starostí obce s obnovou majetku a svěření majetku VOS.
Ukončením nájemního vztahu by obec získala peníze ze zdrojového účtu ve výši 828 012 Kč plus
alikvotní nájem za rok 2021.
Starosta navrhl, aby se uskutečnilo setkání se zástupci VOS a zjištění dalších informací.

11) Projednání návrhu zadání znaku a vlajky obce
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Starosta informoval přítomné o tom, že Obec nemá svůj znak ani vlajku a je možné si tyto symboly
nechat navrhnout a schválit Parlamentem. Starosta také informoval o možnosti nechat vytvořit a
schválit tyto symboly pouze v grafické podobě, kdy se jejich grafické zpracování pohybuje v cenách
do 20 000 Kč. Naproti tomu reálná tvorba vlajky se dle vybraného materiálu pohybuje v řádu
statisíců. Starosta navrhl nevyužít této nákladné realizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje pouze vytvoření grafického návrhu znaku a
vlajky obce, kde je následně nutné podat žádost o schválení Parlamentem.
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Usnesení č. 9/OZ8/2020 nebylo schváleno.

12) Údržbové práce v obci, terénní úpravy u dětského hřiště u požární nádrže
Místostarostka informovala přítomné o dokončení a předání certifikovaného dětského hřiště s tím,
že ještě dojde k úpravě terénu a vytvoření dřevěné cedule, na které bude upevněn provozní řád
dětského hřiště. Každý měsíc musí být provedena revize zastupitelem, tato revize musí být
zaznamenána ve formuláři. Místostarostka navrhla pověřit touto revizí V. Popka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota pověřuje V. Popka k provádění měsíčních revizí
dětského hřiště.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/OZ8/2020 bylo schváleno.

13) Rozpočtové opatření číslo 9/2020
Starosta informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9 a také informoval přítomné, že
prostřednictvím účtu zřizovatele OÚ Kacákova Lhota byla připsána částka ve výši 234.060,00 Kč
dotace z EU pro MŠ Kacákova Lhota „Šablony III“ na asistentku, která byla přeposlána na účet MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/OZ8/2020 bylo schváleno.

14) Informace o ukončení programu na podporu prodejen na venkově
Účetní p. Zvonková informovala přítomné o odeslání všech potřebných dokumentů – vyúčtování
Krajskému úřadu Královehradeckého kraje. Celková podpora místní prodejny činila 100.000 Kč.
Tato částka byla využita především k uhrazení elektrické energie a nákupu zásoby tuhého paliva.
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15) Dohody o provedení práce zastupitelů na rok 2021
Starosta informoval přítomné o návrhu uzavření dohod o provedení práce se všemi zastupiteli
Václavem Popkem, Janou Vitíkovou, Pavlou Drapákovou, Ladislavem Kroutilem, Vlastou
Jandovou a Jaroslavem Řehákem. Pracovní náplní bude vyhrnování sněhu, údržba zeleně a další
pomocné práce v obci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje uzavření dohody o provedení práce se všemi
zastupiteli Václavem Popkem, Janou Vitíkovou, Pavlou Drapákovou, Ladislavem Kroutilem,
Vlastou Jandovou a Jaroslavem Řehákem.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/OZ8/2020 bylo schváleno.

16) Různé

Starosta zhodnotil provedené údržbové práce v obci, nutnost budoucích oprav a údržby hřbitova a
budov v majetku obce.
Na žádost některých občanů dojde k zhasínání veřejného osvětlení v době od 22:00 – 3:30. Dle
ohlasů občanů dojde případně k další úpravě doby nočního svícení veřejného osvětlení.

17) Diskuse
Starosta ukončil zasedání v 18:00..
Zápis byl vyhotoven dne

Zapisovatel: V. Jandová

Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..

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

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

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 30. 12. 2020
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva finančního výboru
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