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Místo konání:   Obecní úřad Kanice 

Datum konání:   7. 11. 2022 

Čas zahájení:    19:00 h 

Číselná řada usnesení: 8/x/2022 

Předsedající:   Hana Rakšány Dvořáková, starostka 

 

Přítomní zastupitelé:  

Jan Beran   ANO 

Blanka Kalivodová  ANO 

Vlastimil Minařík  ANO 

David Neckař   ANO 

Martin Ondroušek  ANO 

Petr Petlach   ANO 

Hana Rakšány Dvořáková ANO 

 

Celkový počet zvolených zastupitelů: 7  

(usnášeníschopnost při účasti alespoň 4 zastupitelů) 

Přítomno zastupitelů:  7 

Zasedání usnášeníschopné: ANO 

 

Program (zveřejněný): 

1. Zahájení, schválení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, schválení (změny) 

programu jednání 

2. Zpráva starostky obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání 

zastupitelstva 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 3 

4. Schválení oprávnění starostky obce provádět rozpočtová opatření dle § 16 odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

5. Schválení nového složení redakční rady Kanických listů 

6. Schválení záměru obce pronajmout objekt č. p. 22 (hospoda ve Zvoničce) novému 

nájemci 

7. Schválení termínů zasedání zastupitelstva obce Kanice v roce 2023 

8. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

9. Závěr 
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1. Schválení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, schválení (změny) programu 

jednání 

 

Schválení zapisovatele 

Znění návrhu Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je 
Martin Ondroušek 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Znění návrhu Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce jsou Jan Beran a Blanka 
Kalivodová 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

Schválení, popř. změna programu jednání 

Byly podány 
návrhy na 
změnu 
programu? 

ANO 

Návrh na 
změnu 
programu 1 

Navrhovatel Vlastimil Minařík 

Znění nového bodu Schválení zachování stávajícího poplatku 500,- Kč 
za odpady v roce 2023 

Hlasování pro: 1 proti: 5 zdržel se: 1 

Jmenovitě Vlastimil Minařík Jan Beran, David 
Neckař, Petr Petlach, 
Martin Ondroušek, 
Hana Rakšány 
Dvořáková 

Blanka Kalivodová 

Schváleno NE  

Návrh 
usnesení 

Program zasedání zastupitelstva obce byl jako celek schválen v původním 
zveřejněném znění. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

 

2. Zpráva starostky obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání 

zastupitelstva 

Převzetí agendy od 
minulého vedení 

Nové vedení obce děkuje minulému vedení za spolupráci při 
přebírání agendy vedení obce. 

Služby pro běžný chod 
obce zajištěny 

Nové vedení obce jednalo s poskytovateli služeb pro obec a 
vzhledem k dobrým zkušenostem s nimi prodloužilo spolupráci. 

Spuštěny nové webové 
stránky obce 

Byly po delší přípravě spuštěny nové webové stránky obce. 
Speciální poděkování patří Radimu Vašíkovi, Ivo Pernicovi a 
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Martinu Ondrouškovi, kteří přípravu, tvorbu a nasazení nového 
webu za obec koordinovali.  

 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 3 

Předkladatel starostka a předseda finančního výboru  

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Rozpočtové opatření č. 3 spočívá především v následujících změnách 
rozpočtu obce Kanice na rok 2022: navýšení příjmů z důvodu vyššího 
výběru daní a navýšení úrokových sazeb, navýšení výdajů na kácení 
obecního lesa, na zimní údržbu, na realizaci splaškové kanalizace, na 
opravu Lázní, na realizaci osvětlení u koupaliště, na provoz, opravy a výstroj 
hasičů, na odchodné, na navýšení ceny služeb v důsledku inflace. 
Celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce zůstávají vyrovnané a činí 
32 812 200,- Kč. Celé rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu a bude 
zveřejněno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo rozpočtové opatření č. 3. 
Rozpočtové opatření č. 3 je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 8/1/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
1Jsou-li protinávrhy, hlasuje se nejprve o nich v opačném pořadí, než byly podány. Pokud není žádný 

protinávrh přijat, hlasuje se o původním návrhu. 
2Při jednohlasnosti nevyplňujte 

 

 

4. Schválení oprávnění starostky obce provádět rozpočtová opatření dle § 16 odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Z důvodu nutných operativních změn na výdajové straně rozpočtu obce je 
vhodné, aby rozpočtová opatření do přiměřené výše mohla provádět sama 
starostka bez nutnosti schválení zastupitelstvem obce. Z uvedeného 
důvodu se navrhuje, aby starostka mohla bez schválení zastupitelstva obce 
provádět rozpočtová opatření specifikovaná v návrhu usnesení.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo oprávnění starostky obce bez 
schválení zastupitelstva obce provádět na výdajové straně rozpočtu 
rozpočtová opatření dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů za těchto podmínek: a) 
maximální snížení v rámci paragrafu 50 000,- Kč na paragraf, b) 
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maximální kumulativní přesun ve výdajích mezi paragrafy 200 000,- Kč, c) 
maximální navýšení celkových výdajů rozpočtu 50 000,- Kč, d) maximální 
periodicita rozpočtových opatření dle tohoto oprávnění je 1x měsíčně. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 8/2/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín trvale 

 

5. Schválení nového složení redakční rady Kanických listů 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Po projednání se šéfredaktorkou obecního zpravodaje Kanické listy je 
navrhována dílčí obměna redakční rady Kanických listů. Navrhuje se nové 
složení redakční rady Kanických listů uvedené v návrhu usnesení. Všichni 
nominovaní se svou kandidaturou do redakční rady souhlasí. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo následující nové složení redakční 
rady Kanických listů: Kristina Dostálová (šéfredaktorka), Petr Ševčík, Ivo 
Pernica, Kristýna Rotreklová, Blanka Kalivodová, Jan Drábek, Karel 
Horáček, Aneta Minaříková, Kristýna Pospíšilová, Petr Kolář, Karel Hynšt, 
Nicol Kolářová. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 8/3/2022 

Odpovědnost - 

Termín - 
 

 

6. Schválení záměru obce pronajmout objekt č. p. 22 (hospoda ve Zvoničce) novému 

nájemci 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Stávající nájemce obecního objektu č.p. 22 (hospoda ve Zvoničce) nájemní 
smlouvu vypověděl. O nájem objektu projevil zájem pan Alois Hamerský, 
který v minulosti v tomto objektu dlouhodobě pracoval, a to ke 
spokojenosti obce i zákazníků. Z důvodu zachování kontinuity 
v poskytování hostinských služeb vedení obce navrhuje, aby byl tento 
objekt pronajatý osobě Aloise Hamerského, a to za obdobných cenových a 
jiných podmínek jako doposud, přičemž tyto podmínky vycházejí ze stavu 
objektu a charakteru poskytovaných služeb. Konkrétní podmínky záměru 
jsou uvedeny v návrhu usnesení. Záměr bude zveřejněn v souladu se 
zákonem o obcích. 
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Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo záměr obce pronajmout objekt č.p. 
22 (Zvonička) na pozemku p.č. 195/1 v k. ú. Kanice za následujících 
podmínek: nemovitost bude pronajata subjektu Alois Hamerský, Křtiny 
36, PSČ 679 05, IČ 43364471, účel využití: hospoda, předpokládaný 
počátek nájmu: 1. 1. 2023, předpoklad trvání nájmu: na dobu 5 let s 
oboustrannou možností výpovědi a s automatickou prolongací, nájemné: 
12 000,- Kč za rok, spotřebu plynu, elektřiny a vody hradí nájemce, 
všechny služby související s provozem i běžnou údržbou nemovitosti 
hradí nájemce. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 8/4/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín 31. 12. 2022 

 

7. Schválení termínů zasedání zastupitelstva obce Kanice v roce 2023 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

V souladu s čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu zastupitelstva obce Kanice se řádná 
zasedání zastupitelstva obce Kanice konají podle zastupitelstvem 
schváleného pořadu na celý kalendářní rok. Pro rok 2023 jsou navrhovány 
termíny řádných zasedání zastupitelstva obce Kanice uvedené v návrhu 
usnesení.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo následující termíny zasedání 
zastupitelstva obce Kanice v roce 2023: 23.1., 6.3., 24.4, 12.6., 11.9., 
16.10., 20.11. a 18.12, a to vždy v 19:00 h. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 8/3/2022 

Odpovědnost - 

Termín - 

 

8. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

Dotaz: Kdy bude ZO k územnímu plánu? 

Odpověď: předpoklad 16.11.2022 v 19:00 h. 
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9. Závěr 

 

Čas ukončení jednání:  19:29 h 

 

V Kanicích dne:  7. 11. 2022 

 

Zapsal:    Martin Ondroušek 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jan Beran, Blanka Kalivodová 

Podpisy: 

 

 

 

Starostka:   Hana Rakšány Dvořáková 

Podpis: 

 

 

 

 


