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Místo konání:   Obecní úřad Kanice 

Datum konání:   23. 1. 2023 

Čas zahájení:    19:00 h 

Číselná řada usnesení: 1/x/2023 

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: 

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. 1 

4. Schválení změny výkonu funkce místostarosty obce z neuvolněného na uvolněného  

5. Schválení pravidel užívání obecního automobilu 

6. Schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení 

kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů   

7. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

8. 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 Blanka Kalivodová 
a Vlastimil Minařík 

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 starostka 

Znění nového bodu Projednání podnětu občanů na řešení stavu 
tělocvičny v ZŠ Kanice 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO  

Návrh na 
změnu 
programu 2 

Navrhovatel starostka 

Změna pořadí bodů Bod programu č. 4 se z důvodu logické posloupnosti 
předřazuje před bod č. 3 programu.  

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO   

Návrh 
usnesení 

Program zasedání zastupitelstva obce byl jako celek schválen ve znění 

včetně schválených změn 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO 

 

 

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

zastupitelstva 

Usnesení č. 10/5/2022 Ceníky pro rok 2023 s firmou Recovera Využití zdrojů, a.s. byly 
podepsány. 
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Usnesení č. 10/6/2022 Nájemní smlouva na obecní nemovitost č. p. 22 (Zvoničky) 
s nájemcem Aloisem Hamerským byla podepsána. 

Usnesení č. 10/7/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění Z-BOXu a spolupráci při 
jeho provozování s firmou Zásilkovna, s.r.o. byl podepsán. 

Usnesení č. 10/8/2022 Žádost o dotaci VISK3 na zpřístupnění a půjčování e-knih v 
obecní knihovně podána. 

 

3. Schválení změny výkonu funkce místostarosty obce z neuvolněného na uvolněného 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Pro zajištění dostatečné personální kapacity při správě obce se navrhuje 
s účinností od 1. 2. 2023 změna výkonu funkce místostarosty 
z neuvolněného na uvolněného, a to v souladu s § 71 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Uvolněnému místostarostovi náleží dle § 
72 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, měsíční odměna ve výši 58 260,- Kč.    

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo s účinností od 1. 2. 2023 změnu 
výkonu funkce místostarosty z neuvolněného na uvolněného. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 1/1/2023 

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 rozpočtového opatření č. 1 

Předkladatel starostka a předseda finančního výboru 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Rozpočtové opatření č. 1 spočívá především v následujících změnách 
rozpočtu obce Kanice na rok 2023: na příjmové straně navýšení dotace na 
prezidentské volby; na výdajové straně navýšení příspěvku na provoz ZŠ a 
MŠ, zařazení příspěvku pro SDH Kanice a mladé hasiče a na klub seniorů, 
navýšení odměny místostarosty z důvodu uvolnění pro výkon funkce, 
výdaje související s prezidentskými volbami, pořízení posezení 
k workoutovému hřišti na Bukové.  
Celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce zůstávají vyrovnané a činí 
46.617.500,- 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 



ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE KANICE 
 

Stránka 4 z 6 
 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo rozpočtové opatření č. 1. 
Rozpočtové opatření č. 1 je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 1/2/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín  

 

5. Schválení pravidel užívání obecního automobilu 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Obec Kanice vlastní automobil Renault Trafic. Navrhovaná pravidla užívání 
obecního automobilu mají zabezpečit jeho řádné a evidované užívání pro 
potřeby obce a místních spolků. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo pravidla užívání obecního 
automobilu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 1/3/2023 

Odpovědnost místostarosta 

Termín  

 

6. Schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 

pořízení kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů   

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Navrhuje se podat žádost o dotaci na pořízení kompostérů z Operačního 
programu Životní prostředí, a to v rámci výzvy č. 24 – Prevence vzniku 
odpadů vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí. Dotace z operačního programu je 85 %, 
spoluúčast obce je 15 %. Aktuálně probíhá mezi občany obce průzkum 
zájmu o kompostéry. 

Rozprava Jaké jsou podmínky dotace? Doba udržitelnosti je 5 let, kdy kompostéry 
budou muset zůstat ve vlastnictví obce a na tuto dobu budou občanům 
zapůjčovány na základě smlouvy. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 24 – Prevence vzniku odpadů 
na pořízení kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů. 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 
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Jmenovitě2 Neckař, Minařík, 
Petlach, Beran, 
Rakšány, Ondroušek 

 Kalivodová 

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 1/4/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín  

 

7. Projednání podnětu občanů na řešení stavu tělocvičny v ZŠ Kanice 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Celkem 28 občanů se obrátilo na obec Kanice s podnětem ze dne 11. 1. 
2023, č.j. KANI-71/2023, na řešení stavu tělocvičny v ZŠ Kanice, v němž 
požadují řešení především následujících závad v tělocvičně ZŠ Kanice: 

- plíseň ve všech horních rozích a na oknech 
- rozbitý systém otevírání oken 
- špinavé podlahy 
- vlhká a nevětraná místnost se sprchami vedle šaten (vykazující 

plíseň)   
Obec vyvolala jednání s vedením ZŠ Kanice, na němž byla dohodnuta 
následující opatření pro řešení namítaných závad v tělocvičně ZŠ Kanice:  

- bude poptán projektant, který navrhne vhodné komplexní řešení 
(ve variantách) odstranění nedostatků tělocvičny (včetně finanční 
kalkulace a včetně návrhu optimálního řešení z pohledu vnitřního 
prostředí tělocvičny) 

- bude vyklizen nábytek z prostoru sprch 
- bude zajištěn řádný úklid tělocvičny i sprch 
- bude pořízena nová skříň pro ukládání cvičebních pomůcek 
- budou stanovena jasná pravidla užívání sprch 

Rozprava Úklid tělocvičny je dlouhodobě podceněný. 
Součástí projekčního řešení by měla být i kalkulace, řešení by mělo být 
komplexní a optimální. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice projednalo podnět občanů na řešení stavu 
tělocvičny v ZŠ Kanice s následujícími závěry: bude poptán projektant, 
který navrhne vhodné variantní komplexní řešení odstranění nedostatků 
tělocvičny (včetně finanční kalkulace a včetně návrhu optimálního řešení 
z pohledu vnitřního prostředí tělocvičny), bude vyklizen nábytek 
z prostoru sprch, bude zajištěn řádný úklid tělocvičny i sprch, bude 
pořízena nová skříň pro ukládání cvičebních pomůcek, budou stanovena 
jasná pravidla užívání sprch. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 1/5/2023 

Odpovědnost místostarosta 

Termín  
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8. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

Výtěžek Tříkrálové sbírky byl rekordních 52 557,- Kč. 

První kolo prezidentských voleb v Kanicích proběhlo v klidu a bez incidentů. Výsledky 

byly zveřejněny na webových stránkách obce. Obec děkuje členům volební komise. 

 

9. Závěr 

 

Čas ukončení jednání:  19:46 h 

 

V Kanicích dne:  23. 1. 2023 

 

Zapsal:    Martin Ondroušek 

 

Ověřovatelé zápisu:  Blanka Kalivodová, Vlastimil Minařík 

Podpisy: 

 

 

Starostka:   Hana Rakšány Dvořáková 

Podpis: 

 

 

 

 


