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

 
 
 
 

Zápis 2/2019 ze dne 29. 5. 2019 
 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod 

 
Program:  

 

1) Schválení rozpočtového opatření č. 1 

2) Schválení rezervy na krizová opatření 

3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 

4) Schválení účetní uzávěrky obce a mateřské školy za rok 2018 

5) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce a MŠ za rok 2018 

6) Převod hospodářského výsledku z r. 2018 

7) Schválení dohod o provedení práce 

8) Schválení dodatku ke zřizovací listině MŠ Kacákova Lhota 

9) Mimořádná fyzická inventura majetku v MŠ Kacákova Lhota 

10) Schválení věcného břemene ČEZ Distribuce 

11) Oprava chodníků kolem požární nádrže 

12) Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ 

13) Dopravní situace na obecních komunikacích 

14) Projednání návrhu na snížení nájmu v prodejně v Kacákově Lhotě 

15) Projednání návrhu dřevostavby 

16) Projednání zadání studie: rekonstrukce a přístavba v obecní budově “obchod” 

17) Schválení zápisu kroniky za rok 2018 

18) Pověření osoby ke kontrole účetnictví MŠ 

19) Různé 

20) Diskuse 

mailto:kacakovalhota@seznam.cz
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Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce 
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné a poděkoval za velkou účast občanům při 
veřejném zasedání. 
 
Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Václav Popek, Jana Vitíková, Vlasta 
Jandová, Ladislav Kroutil 
 
Zapisovatel: Vlasta Jandová 
 
Ověřovatelé zápisu:Jana Vitíková, Ladislav Kroutil 

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

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/OZ3/2019 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) Schválení rozpočtového opatření č. 1 

 

Účetní obce paní H. Zvonková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které obsahuje částku 
29 000 Kč. Tuto částku jsme získali na zajištění organizace voleb do EP.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 
 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 
 

2)  Schválení rezervy na krizová opatření 

Starosta informoval přítomné o nutnosti schválit rozpočtovým opatřením v rozpočtu „Rezervu na 
krizová opatření“. P. Zvonková doplňuje, že výše rezervy ještě přesně není nadřízenými úřady 
stanovena, jen je doporučena výše 0,2 - 0,5 % daňových příjmů obce. Starosta navrhl částku 
13 000 Kč. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje částku 13 000 Kč jako Rezervu na krizová 
opatření. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/OZ3/2019 bylo schváleno. 
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3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 

Starosta obce předložil zastupitelům k projednání závěrečný účet obce za r. 2018, který je 
zpracován v členění dle rozpočtové skladby. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněno na úřední 
desce i na internetových stránkách obce. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2018 s 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad. 
 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 
 
 

4) Schválení účetní uzávěrky obce a mateřské školy za rok 2018 

 
Starosta obce předložil zastupitelům podklady účetní uzávěrky Obce Kacákova Lhota a Mateřské 
školy za rok 2018 a celou zprávu přečetl přítomných občanům a zastupitelům. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce i mateřské školy za rok 2018. 

 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 
 

5) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

Starosta zastupitele seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018, 
které bylo provedeno auditory z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 16. 10. 2018 a 16. 4. 
2019. Při přezkoumání hospodaření obce Kacákova Lhota za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky (§10 odst. 3 písm. B) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených 
v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2018. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 
 

6) Převod hospodářského výsledku z r. 2018 

Zastupitelé projednali hospodaření obce v roce 2018, které bylo se ziskem ve výši 963 286,08 Kč a 
souhlasí s převodem hospodářského výsledku. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje převod hospodářského výsledku 963 286,08 
Kč z účtu 431 na účet 432. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 7/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 
 
 

7) Schválení Dohod o provedení práce 
 

Starosta navrhl uzavření Dohod o provedení práce se zastupiteli Václavem Popkem a Ladislavem 
Kroutilem pro rok 2019 ve výši max. 300 hodin ročně -údržbové práce, opravy a jiné.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje uzavření Dohod o provedení práce se 
zastupiteli Václavem Popkem a Ladislavem Kroutilem za údržbové práce pro rok 2019. 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 8/OZ3/2019 bylo schváleno. 

 
 

8) Schválení dodatku ke zřizovací listině MŠ Kacákova Lhota – aktualizace Zřizovací 
listiny 

Starosta seznámil přítomné se správným názvem mateřské školy, který zní: Mateřská škola, 
Kacákova Lhota, příspěvková organizace. Starosta navrhuje aktualizovat Zřizovací listinu. Návrh 

nové Zřizovací listiny se všemi změnami je k dispozici na OÚ, celé znění bylo přečteno. 
 
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje aktualizaci Zřizovací listiny Mateřské školy, 
Kacákova Lhota, příspěvkové organizace. 
 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 9/OZ3/2019 bylo schváleno. 

  
 
 

9) Mimořádná fyzická inventura majetku v MŠ Kacákova Lhota 

 

Starosta seznámil přítomné s plánovanou fyzickou inventurou MŠ, která bude provedena na 
doporučení auditorek z Krajského úřadu při přezkumu hospodaření obce ze dne 16. 4. 2019. 
Inventura by měla proběhnout v co nejbližším termínu. 
Starosta navrhl, aby inventuru provedli V. Jandová, L. Kroutil, P. Drapáková a J. Řehák. Inventura 
bude provedena do 20. 6. 2019. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje provedení mimořádné fyzické inventury 
majetku MŠ Kacákova Lhota. Inventuru provede V. Jandová, L. Kroutil, P. Drapáková a J. 
Řehák. Inventura bude provedena do 20. 6. 2019. 
 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10/OZ3/2019 bylo schváleno. 
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10) Schválení věcného břemena ČEZ Distribuce 

Starosta seznámil přítomné s návrhem projektované trasy podzemního kabelového vedení nízkého 
napětí a umístění přípojkové skříně na akci ČEZ Distribuce, a.s.: „Kacákova Lhota knn pro p.č. 
415/13“. V rámci stavby dojde k umístění nového betonového podpěrného bodu J10,5/6 (SJZ 109, 
který nahradí podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona stávající nevyhovující na pozemku 
parc. č. 587/4 před oplocením nemovitosti čp. 30). Pro obec to znamená zřízení věcného břemene 
služebnosti. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění nového betonového podpěrného bodu dle projektu 
ČEZ Distribuce, a.s.: „Kacákova Lhota knn pro p.č. 415/13“ a zřízení věcného břemene – 
služebnosti. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.11/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 

11) Oprava chodníků kolem požární nádrže 

Starosta seznámil přítomné se záměrem oprav chodníků kolem požární nádrže.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje opravy chodníků kolem požární nádrže. 

 

Pro: 5 Proti: 1 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 12/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 

12) Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ 

Starosta seznámil přítomné s výhrou MŠ v soutěži „Domestos účtenky“ pro rekonstrukci sociálního 
zařízení v MŠ. Finanční výhra z této soutěže bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení. 
Starosta navrhl, aby byla provedena i rekonstrukce dlažby, kterou by financovala obec Kacákova 
Lhota. Maximální výše investice by byla 15 000 Kč.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ 
s finančním podílem obce max. 15 000 Kč. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 13/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 

13) Dopravní situace na obecních komunikacích 

Starosta zhodnotil dopravní situaci po instalaci betonových panelů (na žádost občanů) na 
příjezdové komunikaci k místnímu kravínu. Přítomné seznámil s nutností budoucí velké 
rekonstrukce této komunikaci, kdy dojde k odstranění všech navrstvených povrchů vozovky. 
Součástí této rekonstrukce by byla i kanalizace. Před realizací bude nutné vyřešit objízdnou trasu 
pro obsluhu místního kravína. Pro tuto akci bude nutné vyřešit projektovou dokumentaci, vyčlenit 
velké množství finančních prostředků a zažádat o dotaci. Do té doby bude aplikován asfaltový 
nástřik. 

Zastupitelstvo se shodlo, že začne zjišťovat potřebné informace pro případnou realizaci. 
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Starosta seznámil přítomné s problematikou otáčení vozidel svozu komunálního odpadu „u 
bytovek“. Starosta navrhl rozšíření cesty v místě otáčení svozového vozu komunálního odpadu. 

Zastupitelstvo se shodlo, že začne zjišťovat možnost odkupu či pronájmu přilehlého pozemku 
potřebného k rozšíření vozovky. 

Starosta také připomněl, že bude třeba zrekonstruovat chodník naproti zastávce – u Lhotů. 

 

14) Projednání návrhu na snížení nájmu v prodejně v Kacákově Lhotě 

Starosta navrhl snížení nájemného paní Vlastislavě Polákové na 1 Kč ročně od 1. 7. 2019 za 
podmínky, že do 30. 6. 2019 dojde k doplacení dlužné částky na nájemném. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje snížení nájmu na 1 Kč ročně od 1. 7. 2019 za 
podmínky, že do 30. 6. 2019 dojde k doplacení celé dlužné částky na nájemném. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 14/OZ3/2019 bylo schváleno. 
 
 

15) Projednání návrhu dřevostavby 

Starosta přečetl přítomným celý dopis s žádostí o umístění dřevostavby (bývalá stodola Ouzkých) 
v areálu požární nádrže. Starosta připomněl, že obec nemá ve svém majetku žádný vhodný 
pozemek k umístění této dřevostavby, neboť pozemky v okolí požární nádrže jsou v majetku 
soukromých osob. Zastupitelé připomínají, že v majetku obce je mnoho nemovitostí, které potřebují 
rekonstrukci. Zastupitelstvo obce nevidí využití v realizaci dřevostavby, neboť v areálu požární 
nádrže se již nachází špýchar, který je téměř nevyužit. Zastupitelstvo se shodlo na jiných prioritách.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota se nezapojí do výstavby dřevostavby. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15/OZ3/2019 bylo schváleno. 

 

16) Projednání zadání studie: rekonstrukce a přístavba v obecní budově “obchod” 

Starosta zhodnotil stav obecní budovy, ve které je provozován obchod a navrhl rekonstrukci 
s rozsáhlou přístavbou. Přítomné seznámil se záměrem zřízení bytu, případně bytů nad prostorem 
obchodu. Přízemní prostor by se rozšířil, vznikla by kulturní místnost, obchod a dvojgaráž s malým 
skladem, kam by se přesunula hasičská technika a zařízení údržby. Také navrhuje odstranění 
živého plotu, aby se zvětšil průjezd. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota se usneslo na zadání studie pro zvýšení efektivního 
využití budovy obchodu. 
 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 16/OZ3/2019 bylo schváleno. 

 

17) Schválení zápisu kroniky za rok 2018 

Starosta informoval přítomné o odložení schválení zápisu kroniky za rok 2018 z důvodu návrhu 
drobných změn v textu ze strany zastupitelstva. 

 

18) Pověření osoby ke kontrole účetnictví MŠ 

Starosta pověřil paní H. Zvonkovou, aby byla za zřizovatele, Obecní úřad Kacákova Lhota, přítomna 
při kontrole příspěvkové organizace ve dnech 11.-15. 07. 2019. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota se usneslo na pověření paní H. Zvonkové prověřením 
kontroly účetnictví MŠ. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 17/OZ3/2019 bylo schváleno. 

 

19) Různé 

Na návrh občanů bude na odbor dopravy MěÚ Jičín dána žádost na snížení rychlosti v místě školky. 

 
 
 

 
20) Diskuse, závěr 

 

 
Starosta ukončil zasedání ve 22:00. 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 05. 06. 2019  
 
 
Zapisovatel: V. Jandová 
 
 
Ověřovatelé:  ……………………………dne…………………….. 
 
 
 …………………………… dne…………………….. 
 
 
Starosta: ….. ………………………. dne…………………….. 
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Místostarostka: …………………………… dne…………………….. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno (i elektronicky) ………………………………. 
 
 
 
Sejmuto (i elektronicky)………………………………. 
 
 
 
 
 
 
   
 
Přílohy zápisu: 

 
1) Prezenční listina 
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29. 05. 2019 
 


