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4/2019 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 27.02.2019 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 
Přítomni: p. Beznoska, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný, p. Vaněk, pí Vaníčková  
Omluveni:  pí Veselská, pí Abrhámová, p. Fikes, 

Hosté: 8 
 
Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 20.02.2019 – 27.02.2019. 
Průběh jednání zastupitelstva obce Kačice: 
 
Jednání zahájil v 18.00 hod. a řídil starosta obce Libor Němeček a přivítal přítomné na  jednání 
zastupitelstva obce: 
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, a je zde přítomna 
nadpoloviční většina jeho členů. Zápis z minulého zasedání byl vyvěšen na úřední desce OÚ 
Kačice, zápis byl ověřen ověřovateli bez připomínek. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zápis z minulého zasedání.  
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 51 bylo schváleno. 
 
2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje následující program zasedání:  

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 

2. Schválení programu zasedání ZO. 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

4. Rozpočtové opatření č.1/2019. 

5. Dotace. 
5.1.  Dotace na varovný a výstražný systém. 
5.2.  Informace k dotaci na rekuperaci ZŠ. 

6. Investiční akce. 
6.1.  MŠ – rekonstrukce sociálního zařízení. 
6.2.  Oprava ulic Okružní a Nádražní. 

7. Úklid místních komunikací. 

8. Projednání změny OZV o místních poplatcích č. 2/2014. 

9. Žádost o převod kladného hospodářského výsledku z roku 2018. 

10. Bytové a nebytové hospodářství. 
10.1. Žádost o výměnu vrat – firma Roll Pap. 
10.2. Dlužníci. 

11. Různé. 
11.1. Informace o akcích. 
11.2. Zájezd na Moravu. 

12. Diskuze. 
 
Doplnění programu:  

11.3. Společná jednotka požární ochrany – navýšení finančního příspěvku. 
11.4. Žádost o finanční příspěvek – Hospic svaté Hedviky o.p.s. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
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3. Volba orgánů zasedání ZO. 
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Pokorného a p. Beznosku a jako zapisovatelku 
pí  Olbortovou. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním p. Pokorného 
a p. Beznosky ověřovateli zápisu a pí Olbortové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 53 bylo schváleno. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 1/2019. 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 se týká zejména příjmů na výkon státní správy a vyúčtování 
pečovatelské služby, výdaje byly navýšeny na finanční příspěvek hasičům a nákup programového 
vybavení na OÚ. Další položky jsou přesunem mezi paragrafy, které nemají vliv na celkový 
plánovaný schodek rozpočtu obce – viz příloha. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 54 bylo schváleno 

 
5. Dotace. 

5.1. Dotace na varovný a výstražný systém. 
Bohužel jsme obdrželi zamítavou odpověď. Obec Kačice nesplňuje podmínky pro 
obdržení dotace, neboť dle zveřejněných pravidel není intravilán obce ohrožen 
povodněmi. Nadále se tedy budeme zabývat možností modernizace ústředny místního 
rozhlasu (rozesílání SMS, e-mailů apod.) s využitím stávajících amplionů. 
ZO bere na vědomí. 
 

5.2. Informace k dotaci na rekuperaci ZŠ 
Jedná se o dotaci z IROP, přes MAS Svatováclavsko, kde je alokováno kolem 3 mil. Kč. 
Jednalo by se o rekonstrukci 2 učeben (jazyková a počítačová) a bezbariérovosti 
budovy (WC + schodolez), dotace je poskytována do výše 95 % nákladů, spoluúčast 
obce 5 %. Akce by se uskutečnila v 07,08/2020, do té doby musí být vypracována 
studie a projekt a podána žádost o poskytnutí dotace. Jedna z firem, která má 
s obdobnou akcí zkušenost je Aripros s.r.o., se kterou jsme v minulosti spolupracovali. 
Zpracování studie se pohybuje v ceně 25.000 Kč včetně DPH. 
ZO bere na vědomí. 

 
6. Investiční akce. 

6.1. MŠ – rekonstrukce sociálního zařízení. 
V Mateřské škole je původní ještě dlažba, rozvody a sociální zařízení. Toalety často 
protékají a ucpávají se. Zpracování výkresu a rozpočtu je již zadáno, na žádost paní 
ředitelky. Podle nových hygienických předpisů musí být součástí toalet i sprcha. Není 
nutné stavební povolení. Rekonstrukce bude pravděpodobně financována z rezervního 
fondu ZŠ. 
ZO bere na vědomí. 

 
6.2.  Oprava ulic Okružní a Nádražní. 

V zadní části ulice Nádražní (za nádražím ČD) a v ulici Okružní dosud není asfaltový 
povrch, který ale zatím neplánujeme, dokud nebude ukončená plánovaná budoucí 
výstavba v těchto lokalitách. Stávající štěrkové cesty ponecháme a zpevníme novým 
štěrkem. Náklady na zpevnění se budou pohybovat kolem 20 tis. Kč, technicky ho 
provede pan Koula z Kačice, který již podobné opravy v obci v minulosti realizoval. 
ZO bere na vědomí. 
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7. Úklid místních komunikací. 
Od některých občanů neustále chodí na úřad stížnosti na zimní údržbu komunikací, i když se 
v tomto zimním období jednalo o zhruba 2 dny, kdy bylo sněhu opravdu hodně.  
Byly objednány 2 nové stroje (sypač a zametač), které budou k dispozici na příští období. 
Poděkování patří zastupitelům panu Pokornému a panu Vaňkovi, kteří s úklidem sněhu pomáhali. 
Dále starosta upozornil, že z důvodu šetrnosti k přírodě se budeme i nadále snažit sypat solí 
co nejméně, nabádá tedy občany k opatrnosti při náledí. 
ZO bere na vědomí. 

 
8. Projednání změny OZV o místních poplatcích č. 2/2014. 
Tato obecně závazná vyhláška byla vydána v září 2014. Upravuje místní poplatek ze psů, 
za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného. Starosta navrhuje úpravu vyhlášky 
vynecháním bodu a) a b) v části druhé, hlava IV, článek 22: 

- Poplatek ze vstupného  - Sazba poplatku u úhrnné částky z vybraného vstupného činí pro:  
a) kulturní akce 5 % (např. ples, zábava) 
b) sportovní akce 5 % (např. fotbalové utkání) 
c) prodejní akce 20 %  
d) reklamní akce 20 %  

Současná praxe je ta, že pořádající místní organizace automaticky žádá o odpuštění poplatku, 
z důvodu využití výtěžku akce na veřejně prospěšné účely. Dosud byly poplatky vždy odpouštěny. 
ZO bere na vědomí. 

 
9. Žádost o převod kladného hospodářského výsledku z roku 2018 
Na OÚ Kačice byla doručena žádost od pí ředitelky Mgr. Jindáčkové týkající se převodu kladného 
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kačice do jejich rezervního fondu ve výši 261.886,36 Kč. Tyto 
prostředky by mohly být použity např. na vybudování klidové zóny u dětského hřiště u ZŠ nebo na 
rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole (viz bod 6.1.).  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje převod kladného hospodářského výsledku 
ZŠ a MŠ Kačice za rok 2018 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice – viz příloha. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 55 bylo schváleno 
 
10. Bytové a nebytové hospodářství. 

10.1. Žádost o výměnu vrat – firma Roll Pap. 
Dne 18.02.2019 byla na Obecní úřad doručena žádost od nájemce nebytového prostoru na 
st. p. č. 218, týkající se starých nefunkčních vrat v hlavní budově. Stav vrat je nebezpečný 
pro zaměstnance firmy. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje výměnu vrat nebytového prostoru 
v objektu na st. p. č. 218, v k.ú. Čelechovice, na náklady obce.  
Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 56 bylo schváleno. 
 
10.2. Dlužníci. 
Starosta informoval o stavu dlužníků – viz příloha. 
ZO bere na vědomí. 
 

11. Různé. 
11.1. Informace o akcích. 
Realizované akce: 
30.01. – přednáška historie obce Kačice s panem M., 
16.02. – Masopust, 
16.02. – Dětský karneval, 
22.02. – Sportovní ples, 
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26.02. – přednáška historie obce Kačice s panem M., 
 
Připravované akce: 
16.03. – ping pongový turnaj o putovní pohár – pořádá pan R. v baru U Čápa, 
3. týden v březnu - přednáška historie obce Kačice s panem M., 
22.03. – reprezentační ples ZŠ a obce Kačice v místní sokolovně od 20 hodin, hraje skupina 

Černý brejle, 
24.03. – zájezd do divadla Radka Brzobohatého na hudební retro-komedii Zločin 

v Posázavském Pacifiku, stále jsou volná místa, cena je 500 Kč za osobu, 
27.03. – veřejné zasedání zastupitelstva obce od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice 
ZO bere na vědomí. 

 
11.2.  Zájezd na Moravu. 
S myšlenkou zájezdu do Mikulčic přišla pí Ř., která by ho ráda realizovala i tento rok. 
Předběžně rezervované jsou termíny 13. - 15. září nebo 20. – 22. září 2019. Odjezd v pátek 
po obědě, návrat v neděli po snídani. V sobotu - výlet do Prušánek na slavnosti, nebo na  
zámek v Lednici nebo v Mikulově.  
Pokud pojede více, než 28 osob bude zajištěno ubytování ve dvou penzionech (jeden 
v Mikulčicích a druhý ve vedlejší vsi). V minulém roce doplácela obec na tento zájezd 
30 tis. Kč. Cena zájezdu byla cca 1.500 Kč na osobu. 
 
Cena ubytování včetně degustace je 1.860 Kč na osobu (kapacita ve sklípku je 23 osob).  
Cena dopravy se pohybuje v cenové relaci: 

- bus pro 23 osob – cca 950 Kč/osoba plus ubytování pro řidiče 
- bus pro 35 osob – cca 620 Kč/osoba plus ubytování a strava pro řidiče 
- bus pro 52 osob – cca 580 Kč/osoba plus ubytování a strava pro řidiče 

Starosta dal k uvážení zastupitelům, zda zájezd finančně podpořit a v jaké výši. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podíl na nákladech 500 Kč na osobu 
účastníkům s trvalým pobytem v Kačici.  
Výsledek hlasování: Pro 0, Zdržel se 1 (p. Němeček), Proti 5   
Usnesení č. 57 nebylo schváleno. 
 

11.3. Společná jednotka požární ochrany – navýšení finančního příspěvku. 
Dne 21. února nám byla e-mailem zaslána informace, že rada města Smečna schválila na 
svém jednání dne 21.01.2019 navýšení finančního příspěvku obce Kačice na společnou 
jednotku požární ochrany ze 7.000 Kč na 10.000 Kč za jeden kalendářní rok. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě 
„O sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Smečně“, který 
navýší roční finanční příspěvek na 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 
11.4.  Žádost o finanční příspěvek – Hospic svaté Hedviky o.p.s. 
Začátkem roku přišla na OÚ žádost z Hospicu svaté Hedviky, Kladno, o poskytnutí finančního 
daru na sociální a zdravotní činnost. Hospic se stará o umírající a nevyléčitelné pacienty, 
mj. i z obce Kačice. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje finanční příspěvek Hospicu svaté 
Hedviky o.p.s. ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro 5, Zdržel se 1 (p. Pokorný)   
Usnesení č. 59 bylo schváleno. 
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12. Diskuze. 

 Starosta informoval o plánované akci „Ukliďme Česko“ a vybídl občany, aby vytipovali 
lokality, které by bylo potřeba uklidit. Předběžně byl dohodnut termín na sobotu 
13.04.2019. 

 Starosta nabádá občany, aby se začali chovat více ekologicky, a informuje, že toto téma 
se bude probírat na každém dalším zasedání. Jako příklad uvádí, že na obecních akcích se 
přestanou používat jednorázové plastové kelímky a podobně. Pan Pokorný navrhuje 
přemístění kontejnerů na tříděný odpad v parku na jiné místo, kvůli neustálému 
nepořádku – jiné místo bude předmětem další diskuze. 

Dále viz audiozáznam. 
ZO bere na vědomí. 
 
Konec jednání ZO v 19:26 
 
Zápis byl pořízen dne 1. března 2019. 
 
 
Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 
 

………….………………………… 
Libor Němeček – starosta 

 
 
 

 
……………………………..…………….    ……………………..……………………. 
Petr Pokorný - ověřovatel     Miroslav Beznoska - ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 4/2019: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 

3. ZO souhlasí se jmenováním p. Pokorného a p. Beznosky ověřovateli zápisu a pí Olbortové jako 
zapisovatelky. 

4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 – viz příloha. 

5. Dotace. 

5.1. ZO bere na vědomí zamítavou odpověď na získání dotace na varovný a výstražný systém. 

5.2. ZO bere na vědomí informace k dotaci na rekuperaci ZŠ. 

6. Investiční akce. 
6.1. ZO bere na vědomí rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ, která bude pravděpodobně 

financována z rezervního fondu ZŠ. 

6.2. ZO bere na vědomí opravu ulice Okružní a Nádražní za nádražím ČD. 

7. ZO bere na vědomí zimní úklid místních komunikací. 

8. ZO bere na vědomí projednání změny OZV o místních poplatcích č. 2/2014. 

9. ZO Kačice schvaluje převod kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kačice za rok 2018 
do rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice – viz příloha. 

10. Bytové a nebytové hospodářství: 

10.1. ZO schvaluje výměnu vrat nebytového prostoru v objektu na st. p. č. 218, v k. ú. 
Čelechovice, na náklady obce.  

10.2. ZO bere na na vědomí dlužníky obce.  

11. Různé: 

11.1. ZO bere na vědomí akce v obci. 

11.2. ZO neschvaluje finanční podíl na nákladech účastníkům zájezdu na vinobraní v roce 2019. 

11.3. ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě „O sdružení prostředků na činnost Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů ve Smečně“, který navýší roční finanční příspěvek na 
10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

11.4. ZO schvaluje finanční příspěvek Hospicu svaté Hedviky o.p.s. ve výši 5.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

12. Diskuse. 

 

Konec jednání ZO v 19:26 hod. 

 

Zápis byl pořízen dne 01.03.2019 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  
















