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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaceřov
konaného dne 18.5.2022
Přítomni : p.Sommer Robert,, p.Manfred Friedl, p.Tomáš Sommer, p.Miroslav Püchner, p.
Bohumil Pokorný, p.Hamouz Vladimír,p.Vítězslav Balog
Omluven :
Začátek zasedání : 18.00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce p. Miroslav Püchner, přivítal
přítomné občany a zastupitele obce. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelstva obce a zasedání je usnášení schopné. Zasedání bylo svoláno na den 18.5.2022,
termín byl vyvěšen na úřední desce OÚ dne 9.5.2022, tedy ve lhůtě nejméně 7 dní před
konáním zasedání, bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovujícím §93 Sb.zákona
č.128/2000 o obcích a ve znění pozdějších předpisů.
Ověřovatelé zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kaceřov dne 23.2.2022 potvrdili
jeho správnost a úplnost svým podpisem.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích byl předložen následující program zasedání
zastupitelstva obce Kaceřov.
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu zasedání
4. Závěrečný účet obce Kaceřov za rok 2021
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kaceřov za rok 2021
6. Plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2022
7. Rozpočtové opatření č.2/2022
8. Finančního příspěvek z rozpočtu obce pro oblast sportu
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
A. Volba ověřovatelů zápisu: p.Manfred Friedl, p. Vítězslav Balog
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0

B. Volba návrhové komise : p.Sommer Robert, p. Tomáš Sommer
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0

C. Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 13/2022 – Závěrečný účet obce Kaceřov za rok 2021
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Závěrečný účet obce Kaceřov za rok 2021
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty obce a byla ukončena ke
dni 31.12.2021.
Celkové příjmy obce za rok 2021 – 8 857 269,88 Kč
Celkové výdaje obce za rok 2021 – 7 665 051,61 Kč
Zatupitelstvo obce Kaceřov projednalo závěrečný účet obce Kaceřov za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaceřov za rok 2021 a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

2. schvaluje - účetní závěrku obce Kaceřov za účetní období roku 2021 sestavenou k
31.12.2021.
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2022 – Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kaceřov za rok 2021
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Kaceřov za rok 2021
Dne 22.2.2022 proběhlo Interním auditem Karlovarského kraje přezkoumání
hospodaření obce Kaceřov za období 1.1.2021- 31.12.2021
Závěr : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky /par.10 odst.3 písm. a, zákona č. 420/2004
Sb.
2. schvaluje - Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Kaceřov za rok 2021
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 15/2022 – Plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2022
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2022
Plnění rozpočtu přečetl starosta obce. Předseda finančního výboru pan Robert
Sommer plnění rozpočtu odsouhlasil a přítomným vysvělil.

2. schvaluje - Plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2022
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 16/2022 – Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - rozpočtové opatření č.2/2022
Rozpočtové opatření přečetl starosta obce. Předseda finančního výboru pan Robert
Sommer rozpočtové opatření odsouhlasil a přítomným vysvělil.
2. schvaluje - rozpočtové opatření č.2/2022
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 17/2022 – Poskytnutí finančního příspěvku 150 000,-Kč pro oblast sportu.
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1.projednalo – Poskytnutí finančního příspěvku 150 000,-Kč pro oblast sportu.
Dle došlé žádosti byl finanční příspěvek 150 000,-Kč poskytnut společnosti WERKADD
TEAM z.s., provozující místní posilovnu.
2. schvaluje – Poskytnutí finančního příspěvku 150 000,-Kč pro oblast sportu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Různé
Usnesení č. 18/2022 – Záměr prodeje pozemku p.č. 22/7,k.ú. Kaceřov
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Záměr prodeje pozemku p.č. 22/7,k.ú. Kaceřov o výměře 130m2
Žadatel nemá přístupovou cestu ke svému domu a proto žádá o prodej pozemku.
Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce.
2. schvaluje - Záměr prodeje pozemku p.č. 22/7,k.ú. Kaceřov o výměře 130m2
Pro : 7

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2022 – Pasportizace místních komunikací
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1.projednalo – Pasportizace místních komunikací
Společností GEO DATA s.r.o. byl vypracován Pasport místních komunikací, který definuje
vlastnictví a z něj vyplývající práva a povinnosti k existujícím komunikacím.
Tento pasport je také důležitý při žádostech o dotace na úpravu komunikací a také na případné
změny dopravního značení v obci.
2. schvaluje – Pasportizaci místních komunikací a zároveň pověřuje starostu obce k podání
žádosti k silničnímu správnímu úřadu.
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20/2022 – Převedení částky 500 000,-Kč z běžného účtu obce na účet ČNB
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Převedení částky 500 000,-Kč z běžného účtu obce na účet ČNB
Na účet ČNB se částka 500 000,-Kč převádí, protože zde „spoříme“ na budoucí opravu
komunikace v Horních Pochlovicích. Dosud zde máme částku 1 743 000,-Kč
2. schvaluje - Převedení částky 500 000,-Kč z běžného účtu obce na účet ČNB
Pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 21/2022 – Výměna střešních oken v přístavku místní restaurace
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Výměnu střešních oken v přístavku místní restaurace
Protože v bytech v tomto přístavku jsou původní dřevěná okna , která jsou v havarijním stavu
a teče skrze ně do bytů, je potřeba provést jejich výměnu. Obec uvolňuje částku 270 000,-Kč.
Opravu provede firma Zdeněk Svoboda, IČ 737719048.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
2. schvaluje - Výměnu střešních oken v přístavku místní restaurace
Pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 22/2022 – Výstavba ČOV u bývalých kabin v Kaceřově a revokace Usnesení
č.9/2022
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Výstavbu ČOV u bývalých kabin v Kaceřově a zrušení Usnesení č.9/2022
Z důvodu kladné kolaudace je nutné vystavět novou ČOV. Zastupitelstvo obce uvolňuje na
opravu částku 370 000,-Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
2. schvaluje - Výstavbu ČOV u bývalých kabin v Kaceřově a zrušení Usnesení č.9/2022
Pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2022 – Delegování starosty obce na jednání VH Sokolovské vodárenské
s.r.o a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska konané dne 28.6.2022
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo - Delegování starosty obce na jednání VH Sokolovské vodárenské s.r.o a
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska konané dne 28.6.2022
2. schvaluje - Delegování starosty obce na jednání VH Sokolovské vodárenské s.r.o a
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska konané dne 28.6.2022
a ukládá mu aby kladně hlasoval o projednávaných bodech.
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 24/2022 – požadavek na změnu ÚP
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo – Požadavek na změnu Územního plánu Kaceřov
Občan, který vlastní pozemek č. 213 v katastru obce Kaceřov vznesl požadavek na změnu
využití plochy, kdy původně požadoval změnu na vodní plochu a nyní by rád ponechal v
původním stavu tzn. čisté bydlení.
2. schvaluje - Požadavek na změnu ÚP pod touto podmínkou. Pokud bude při jednání s
orgány Zemědělského půdního fondu event. jinými orgány, kteří se tímto zabývají navrženo,
že s touto změnou suhlasí pod podmínkou, že se obec Kaceřov musí vzdát jihého pozemku,
tak žadatel prohlašuje ve své žádosti, že od svého záměru / nechat v původním znění - čisté
bydlení/ ustupuje, aby se dále schvální nového ÚP neprodlužovalo.
Pro : 7 proti : 0

zdržel se: 0

Informace starosty :

Dne 28.5.2022 se koná dětský den a kácení máje.
10.9.2022 se bude konat ukončení léta, pokud bude špatné počasí bude termín upraven.
Diskuze :
požadavky občanů :
Kamery v obci u restaurace a bývalého obchodu v Horních Pochlovicích
Doplnit chybějící radar v Horních Pochlovicích
Vyměnit sítě ve fotbalových bránách v Horních Pochlovicích
Oprava můstku přes potok v Kaceřově
Oprava místní silnice u lesa v Horních Pochlovicích
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ověřovatelé zápisu :

…………………………
p.Manfred Friedl

…………………………
p. Vítězslav Balog

Sem zadejte text

……………………………………
Miroslav Püchner – starosta obce
Sem zadejte text
Zasedání ukončeno v 18 : 30 hod

zapsal : Miroslav Püchner – starosta obce

18.5.2022

