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

 
 
 
 

Zápis č. 4/2022 ze dne 14. 9. 2022 
 

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

Program: 

 
1) Mlýnský náhon – Řeheč  

2) Zápis do kroniky za rok 2020  

3) oprava obecních komunikací  

4) Informace o činnosti OÚ  

5) Různé  

6) 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, Jana Vitíková, Vlasta 
Jandová 
 
Omluveni: L. Kroutil 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a před hlasováním doplnil program o nový bod: 
žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Kacákova Lhota, příspěvková organizace. 
 
 
1) Návratná finanční výpomoc pro MŠ Kacákova Lhota 

2) Mlýnský náhon – Řeheč  

3) Zápis do kroniky za rok 2020  

4) oprava obecních komunikací  

5) Informace o činnosti OÚ  

6) Různé  

7) Diskuse 

 



2 
 

Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
 
Zapisovatel: Vlasta Jandová 
 
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 Vlastu Jandovou. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 1/OZ5/2022 bylo schváleno. 
 
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) Návratná finanční výpomoc pro MŠ Kacákova Lhota 

 

Starosta přečetl žádost ředitelky MŠ Kacákova Lhota, příspěvková organizace Lady Sondorové o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 120 000 Kč, neboť KúKHK zatím neposkytl 
příspěvkové organizaci žádné finanční prostředky. Starosta navrhl, aby byla finanční výpomoc 
vrácena nejpozději 31. 12. 2022. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje žádost ředitelky MŠ Kacákova Lhota, 
příspěvková organizace Lady Sondorové o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
120 000 Kč, částka bude vrácena do 31. 12. 2022. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/OZ5/2022 bylo schváleno. 
 
 

2) Mlýnský náhon – Řeheč 

 
Starosta obce seznámil přítomné s manipulačním řádem, který v současnosti ještě není schválen. 
Vysvětlil přítomným důležitost a význam toho, proč obec vzala část Mlýnského potoka do své 
správy. Díky tomuto kroku je zajištěn průtok potřebný pro čištění koryta potoka protékajícího skrz 
obec, díky tomu lze napojit domovní ČOV na kanalizaci, která ústí právě do Mlýnského potoka.  
Starosta také seznámil přítomné s problémem, kterým je průsak vody a následné zanášení v části 
toku od „velkého“ stavidla v Řehči po mlýn p. France, v minulosti byla tato část toku pravidelně 
čištěna a bagrována. V budoucnu je ale třeba počítat s větší opravou. Cenový odhad pro betonovou 
výdlažbu dna a boků a další úpravy této části je cca 700 tisíc Kč. 
Starosta dále tímto oznámil ukončení funkce manipulantů J. Řeháka a L. Kroutila ke dni 31. 10. 
2022, bude proto nutné jmenovat nové dva manipulanty. 
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3) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem zápisu do kroniky za rok 2020. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje zápis do kroniky za rok 2020. 

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 3/OZ5/2022 bylo schváleno. 
 
 

4) Oprava obecních komunikací  

 
 

Starosta obce seznámil přítomné s opravou místní komunikace vedoucí k bytovkám a k objektům 
Lužanské zemědělské, která se na opravě bude finančně podílet. Starosta s místostarostou navrhl, 
aby oprava byla provedena firmou A-Z stavby RT s. r. o..Cena za opravu místní komunikace 
vedoucí k Lužasnké zemědělské bude 196 160 Kč, s tím, že z této částky polovinu (tedy 98 080 Kč) 
zaplatí obec a polovinu Lužanská zemědělská a. s., oprava části komunikace vedoucí k bytovkám 
bude stát 89 460 Kč. Finální cena, kterou za opravu zaplatí obec bude 187 540 Kč bez DPH. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje opravu obecních komunikací k bytovkám a 
k Lužanské zemědělské za 187 540 Kč bez DPH.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4/OZ5/2022 bylo schváleno. 

 
 
5) Informace o činnosti OÚ 

 

Starosta obce informoval přítomné o stavu finančních prostředků obce. Na účtu vedeném u ČNB ke 
dni 14. 9. 2022 bylo 3 328 642,15 Kč, tyto finance starosta udržoval pro případ nepředvídatelných 
událostí. Na účtu vedeném u KB ke dni 14. 9. 2022 bylo 3 608 476, 88 Kč. Aktuální výše úvěru (za 
rekonstrukci budovy MŠ a OÚ) ke dni 14.9 2022 byla 536 337,32 Kč. Starosta zhodnotil finanční 
stav jako velmi dobrý, s tím, že jej budoucímu zastupitelstvu předá v dobré finanční kondici. 

 
 

6) Různé 

 
Starosta obce informoval přítomné o žádosti manželů Farkašových o pronájem části obecních 
pozemků p. č. 396/2 a 396/13 s tím, že bylo dohodnuto, že tento záměr bude řešen až novým 
zastupitelstvem. 

 

 

Místostarostka p. Drapáková informovala přítomné, že pomník z návse u Kryspínů je již opraven a 

nyní se čeká na výrobu plotu. Do konce roku bude tato akce hotová. 
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5) Diskuze 
 
Starosta předal slovo přítomným občanům. 
 
Pour Vít a Pour Jaroslav vznesli stížnost na častý dým a štiplavý zápach, který pochází z pozemku 
manželů Farkašových. 
Starosta obce slíbil, že věc prošetří a v případě opakujícího se problému předá věc k řešení 
příslušným úřadům.  

 
Starosta ukončil zasedání v 20:30. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20. 9. 2022 
 
 
Zapisovatel: V Jandová 
 
Ověřovatelé: ……………………………dne…………………….. 
 
 
 ……………………………dne…………………….. 
 
 
Místostarostka: . ………………………. dne…………………….. 
 
 
Starosta: . ………………………. dne…………………….. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno (i elektronicky) ………………………………. 
 
 
 
Sejmuto (i elektronicky)……………………………….. 
   
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Prezenční listina 
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14. 9. 2022 


