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Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín, 
tel. 493 555 415, 724164675, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz 

 
 
 

Zápis č. 5/2022 ze dne 9. 11. 2022 
 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 18:00 hod 
 
 
 

Program: 

 
1) Zřízení věcného břemene č. IP-12-2013988/VB/02 

2) Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

3) Dohody o provedení práce u zastupitelů 

4) Návrh změny vyhlášky o odpadech 

5) Zvolení manipulantů – Mlýnský náhon 

6) Žádost ředitelky MŠ o pořízení nového sporáku do MŠ 

7) Převod dotace Šablony pro MŠ a ZŠ I priority 2 – Vzdělávání na účet MŠ 

8) Veřejnoprávní smlouva ve věci projednávání přestupků 

9) Různé 

10) Diskuze 

11) Závěr 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce Pavlou 
Drapákovou, která přivítalá všechny přítomné.  
Přítomní zastupitelé: Pavla Drapáková, Miloš Žďárský, Vlasta Jandová, Zdeněk Knor, Andrea 
Pokorná, Vladimír Polák, Radka Vojtko 
 
Starostka navrhla zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
 
Zapisovatel: Vlasta Jandová 
 
Ověřovatelé zápisu: Andrea Pokorná, Radka Vojtko 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí 
ověřovatele Andreu Pokornou a Radku Vojtko a zapisovatelem Vlastu Jandovou. 
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Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 1/OZ7/2022 bylo schváleno. 
 
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno všech 7 členů 
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. Zákona o obcích). 
 
 

1) Zřízení věcného břemene č. IP-12-2013988/VB/02 

 

Starostka informovala přítomné o záměru uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IP-12-2013988/VB/02, kdy byla již v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
pro umístění podzemního kabelového vedení na pozemku p. č. 73/2 ve vlastnictví obce. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. IP-12-2013988/VB/02. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/OZ7/2022 bylo schváleno. 
 
 

2) Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

 
P. Zvonková informovala přítomné o možnosti 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. Účetní p Zvonková navrhla 
pro kompetenci starosty maximální částku 150 000 Kč, která je shodná s výší, kterou měl předchozí 
starosta.  
 

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. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3/OZ7/2022 bylo schváleno. 
 
 

3) Dohody o provedení práce u zastupitelů 

 
Starostka navrhla, aby byly uzavřeny nové dohody o provedení práce s neuvolněnými členy 
zastupitelstva Vlastou Jandovou, Andreou Pokornou a Radkou Vojto. 
  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nových dohod s neuvolněnými zastupiteli Vlastou 

Jandovou, Andreou Pokornou a Radkou Vojtko. 
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Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/OZ7/2022 bylo schváleno. 

 
4) Návrh změny vyhlášky o odpadech 
 

Starostka informovala přítomné o návrhu změny obecně závazné vyhlášky o poplatku za odvoz 
komunálního odpadu. Nyní je v platnosti vyhláška se základem poplatku dle velikosti popelové 
nádoby. Nově navrhla vyhlášku, kde bude poplatníkem každá fyzická osoba přihlášena v obci a 
majitel nemovitosti v případě nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Výši 
ročního poplatku navrhla 700 Kč za osobu /majitele nemovitosti, ve které není přihlášena žádná 
fyzická osoba. Pro děti do 15ti let navrhla slevu 100 Kč, výše poplatku by pro ně byla 600 Kč.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky obce o 
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku 
podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad) na Obecně závaznou vyhlášku obce o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde bude poplatníkem 
fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná 
fyzická osoba a která je umístěna na území obce, výše poplatku bude 700 Kč/rok, pro děti 
do 15ti let 600 Kč/rok. 

Pro: 5 Proti: 1 Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 5/OZ7/2022 bylo schváleno. 

 
 
5) Zvolení manipulantů – Mlýnský náhon Řeheč 

 

Místostarosta Miloš Žďárský informoval přítomné o změně manipulantů, kterými budou M. Žďárský 
a Vladimír Polák, třetím manipulantem zůstává Ladislav Rejman. 
Dále informoval přítomné o stavu koryta, které je zarostlé. Během listopadu proběhne čištění koryta 
formou dobrovolné brigády, které bude spojeno s prací v obci. 

 

6) Žádost ředitelky MŠ o pořízení nového sporáku do MŠ 

 
Starostka informovala přítomné o Žádosti ředitelky MŠ L. Sondorové o pořízení nového sporáku do 

MŠ. Přítomné seznámila s nabídkami sporáků a navrhla pořídit elektrický sporák s horkovzdušnou  

troubou za 56 241 Kč (bez DPH). Výsledná cena s DPH, dopravou a montáží bude cca 71 700 Kč. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schválilo nákup sporáku SPLT 90/80 11 E - elektrický 
sporák s horkovzdušnou el. troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400V od firmy Gastro Theo s. r. o. 
za 56 241 Kč (bez DPH). 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/OZ7/2022 bylo schváleno. 

 

7) Převod dotace Šablony pro MŠ a ZŠ I priority 2 – Vzdělávání na účet MŠ 
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Účetní p, Zvonková informovala přítomné, že Mateřská škola, Kacákova Lhota získala dotaci v 

rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, 

Operačního programu Jan Amos Komenský. Prostřednictvím účtu zřizovatele OÚ Kacákova Lhota 

bude připsána částka ve výši 370 623 Kč na účet Mateřské školy, Kacákova Lhota. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schválilo převod dotace v rámci Výzvy č. 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operačního programu Jan 

Amos Komenský ve výši 370 623 Kč pro Mateřská škola, Kacákova Lhota z účtu obce na 

účet PO. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7/OZ7/2022 bylo schváleno. 
 

 

8) Veřejnoprávní smlouva ve věci projednávání přestupků 

 

 
Starostka informovala přítomné o možnosti prodloužení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Jičín ve věci 
projednávání přestupků. Cena za zastupování bude 2 100,- Kč za přestupek, který bude odložen, 
postoupen nebo vyřízen v příkazním řízení či příkazem na místě a za každé zahájené řízení 3 100,- 
Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schválilo prodloužení veřejnoprávní smlouvy s MěÚ 

Jičín ve věci projednávání přestupků. Město Jičín bude projednávat za naši obec přestupky v 

souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, v platném znění, vykonávání veškeré přenesené působnosti k projednávání 

přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále 

vymezenou zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům obce. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8/OZ7/2022 bylo schváleno. 
 
 

 
9) Různé 
 
Starostka informovala o koupi nového LED řetězu pro vánoční výzdobu stromu u čekárny za 28 680 
Kč. 
Starostka také informovala o žádosti o umístění dopravního zrcadla proti výjezdu z uličky od 
Žďárských a Vitíkových, neboť při výjezdu je špatný výhled na hlavní silnici kvůli vysokému 
betonovému plotu. 
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V nejbližší době také proběhne oprava komunikace ke kravínu a bytovkám, která byla schválena 
zastupitelstvem na veřejném zasedání v září. 
 

10) Diskuze 
 
Pan Miloslav Franc z Řehče č. p. 1 měl několik dotazů a žádostí ohledně Mlýnského náhonu, ze 
kterých vzešlo následující: 
 

 p. Franc obdrží tel. kontakty na nové manipulanty 
 dojde k vyčištění koryta od rostlin, které ho zanáší (formou dobrovolné brigády). 
 plachty v náhonu (kterými je řešen průsak) jsou nedostačující a je třeba toto vyřešit 

dlouhodobě. 
 
Panu Francovi bylo sděleno, že v blízké době bude obec připravovat projekt na betonovou výdlažbu 
dna a boků a další úpravy zabraňující průsaku. Tato akce bude pro obec finančně velmi nákladná. 
 
Bývalý starosta p. Řehák veřejně požádal zastupitelstvo o písemné ověření, proč nebyly v září 
poskytnuty žádné finanční prostředky na platy pro MŠ Kacákova Lhota, příspěvková organizace z 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Obec proto musela přistoupit k návratné finanční 
výpomoci ve výši 120 000 Kč.  
Pan Řehák byl vyzván, aby svůj požadavek zastupitelstvu předal písemnou formou. 
 
 
Starostka ukončila zasedání v 19:45. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 16. 11. 2022 
 
 
Zapisovatel: V Jandová 
 
Ověřovatelé: ……………………………dne…………………….. 
 
 ……………………………dne…………………….. 
 
Starostka: . ………………………. dne…………………….. 
 
 
 
 
Vyvěšeno (i elektronicky) ………………………………. 
 
Sejmuto (i elektronicky)……………………………….. 
   
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 9. 11. 2022 


