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7/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 29.05.2019 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni: pí Abrhámová, p. Beznoska, p. Fikes, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný, pí Vaníčková, 
pí Veselská 

Omluveni: p. Vaněk 

Hosté: 5 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 22.05.2019 – 29.05.2019. 

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 8 
Usnesení č. 80 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 3/2019. 

5. Rekonstrukce a stavební úpravy budovy ZŠ Kačice. 
5.1. Smlouva – projektová dokumentace. 
5.2. Smlouva – studie proveditelnosti. 

6. Vodní nádrž Chobot – výběr dodavatele na stavební dozor. 

7. Zeleň biokoridor – MAS příprava žádosti o dotaci. 

8. Přijetí dotace z rozpočtu KÚSK. 
8.1. Kačické slavnosti. 
8.2. Vodní nádrž Chobot. 

9. Žádost o individuální dotaci – mistrovství světa ve stolním fotbálku. 

10. Žádost o finanční příspěvky. 
10.1. Linka bezpečí, z. s. 
10.2. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. 
10.3. EDA cz, z. ú. – příspěvek na činnost terénní služby rané péče. 

11. Zásady finanční spoluúčasti na rozvoji obce. 

12. Schválení plánovací smlouvy. 

13. Bezúplatný převod pozemků ul. Čelechovická, Masarykova – p. č. 427/2, 570/1, 292/4. 

14. Informace ze ZŠ a MŠ Kačice 
14.1. Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin. 
14.2. Oznámení o vyhlášení třech dnů ředitelského volna. 

15. Bytové a nebytové hospodářství. 
15.1. Výkup pozemků u fotbalového hřiště. 
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15.2. Vyjmutí pozemků z pachtovní smlouvy. 
15.3. Zastavení exekučního řízení HAROP spol. s r.o. 
15.4. Dlužníci. 

16. Různé. 
16.1. Informace o akcích. 
16.2. Webové stránky obce. 

17. Diskuze. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 81 bylo schváleno. 

 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pí Vaníčkovou a pí Abrhámovou a jako zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pí Vaníčkové a pí Abrhámové 
ověřovatelkami zápisu a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 82 bylo schváleno. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019. 

Rozpočtové opatření č. 3/2019 se týká zejména příjmů ve formě dotace na stavbu rybníka, kačické 
slavnosti, prodeje pozemků. Na straně výdajů jde o nákup pozemků, nákup programového 
vybavení OÚ. Další položky jsou přesunem mezi paragrafy – viz příloha. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 83 bylo schváleno. 

 
5. Rekonstrukce a stavební úpravy budovy ZŠ Kačice. 

5.1. Smlouva – projektová dokumentace. 

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Kačice. 

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran 98.615 Kč vč. DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu na zpracování 
projektové dokumentace se společností Aripros s.r.o., Železničářů 2286, Kladno – Kročehlavy, 
PSČ 272 01, IČ: 261 74 936 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 84 bylo schváleno. 

 
5.2. Smlouva – studie proveditelnosti. 
Předmětem smlouvy je zpracování studie proveditelnosti v rámci žádosti o dotaci podané do 
výzvy MAS Svatováclavsko, z. s., vypracované v souladu se specifickými pravidly programu 
IROP pro žadatele a příjemce, a dle dané výzvy. 
Cena díla včetně souvisejících činností uvedených v této smlouvě je stanovena vzájemnou 

dohodou obou smluvních stran, a činí 50.000 Kč vč. DPH. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na zpracování studie 
proveditelnosti s Ing. Anetou Hučínovou, Zborovská 337, 262 23 Jince, IČ: 885 26 488 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 85 bylo schváleno. 

 

6. Vodní nádrž Chobot – výběr dodavatele na stavební dozor. 

V průběhu dubna byla rozeslána poptávka možným dodavatelům.  Celkem jsme obdrželi 4 nabídky 
na stavební dozor: 

- Ing. Martin Jakoubek - cena 600.000 Kč bez DPH 
- Ing. Jan Richter - cena 205.700 Kč vč. DPH 
- Ing. Lukáš Počík - cena 59.895 Kč vč. DPH za měsíc (předpoklad 6 měsíců) 
- Ing. Tomáš Pecival - cena 190.000 Kč včetně DPH 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu na stavební dozor 
k projektu výstavba MVN Chobot s Ing. Tomášem Pecivalem, PhD., Unhošťská 1629, Hostivice 
253 01, IČ: 87951142 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 86 bylo schváleno. 
 

7. Zeleň biokoridor – MAS příprava žádosti o dotaci. 

Je možné zažádat o dotaci od MAS Svatováclavsko z. s. buď na obnovu sídelní zeleně nebo na 
protierozní opatření v biokoridoru. 
Starosta navrhuje vykácet stromy podél Kačáku od hřiště po Špičku a vysázet nové – stromy jsou 
dle pasportu již přestárlé a hrozí jejich pád.  
ZO bere na vědomí. 
 

8. Přijetí dotace z rozpočtu KÚSK. 
8.1. Kačické slavnosti. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 013-18/2019/ZK ze dne 29.04.2019 
poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání 
„Podpora kultury“ ve výši 40.000 Kč na kačické slavnosti. Pro přípravu smlouvy je potřeba 
schválit přijetí této dotace. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přijetí dotace ve výši 40.000 Kč 
z rozpočtu KÚSK z fondu kultury a obnovy památek a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kačické slavnosti“ ev. č. KUL/KUL/037093/2019 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 87 bylo schváleno. 

8.2. Vodní nádrž Chobot. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 013-18/2019/ZK ze dne 29.04.2019 
poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 
1.000.000 Kč na výstavbu MVN Chobot. Pro přípravu smlouvy je potřeba schválit přijetí této 
dotace. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přijetí dotace ve výši 1.000.000 Kč 
z rozpočtu KÚSK z fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
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o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výstavba vodní nádrže Chobot“, 
ev. č. FŽP/RVN/037098/2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 88 bylo schváleno. 

 
9. Žádost o individuální dotaci – mistrovství světa ve stolním fotbálku. 
Na OÚ byla doručena žádost o poskytnutí individuální dotace na účast na Mistrovství světa ve 
stolním fotbálku, které se uskuteční 27.06. - 08.07.2019 ve Španělsku od P. J. a M. P. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje individuální dotaci ve výši 5.000 Kč na 
účast na mistrovství světa ve stolním fotbálku pro P. J. a M. P. 
Výsledek hlasování: Pro 7  proti 0 zdržel se 1 (p. Ondráček) 
Usnesení č. 89 bylo schváleno. 
 

10. Žádost o finanční příspěvky. 
10.1. Linka bezpečí z. s. 
Na OÚ byla doučena žádost na podporu Linky bezpečí, které jsme již v minulosti přispěli 
částkou 2.500 Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje finanční příspěvek Lince bezpečí z. s. 
ve výši 2.000 Kč na činnost v roce 2019. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 90 bylo schváleno. 

10.2. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. 
Od Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR jsme obdrželi žádost o poskytnutí 
daru pro člena této organizace, který je občanem obce Kačice. V minulosti jsme této 
společnosti přispěli částkou 5.000 Kč. 

Návrh usnesení: Kačice Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje finanční příspěvek Společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR ve výši 1.000 Kč na činnost v roce 2019. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 91 bylo schváleno. 

10.3. EDA cz, z. ú. – příspěvek na činnost terénní služby rané péče. 
Od společnosti EDA cz., z. ú. jsme obdrželi žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost 
terénní ranné péče. 
Společnost bude vyzvána, aby doložila, komu v obci Kačice poskytuje pomoc. 

ZO bere na vědomí. 

 
11. Zásady finanční spoluúčasti na rozvoji obce. 

Finanční spoluúčast obce je založena na nepřímých nákladech, které obci vznikají navyšováním 
ploch, zejména v oblasti občanské vybavenosti a veřejných služeb: 
- navyšováním kapacity MŠ a ZŠ, 

- navyšováním kapacity ČOV, 

- pořízením techniky na údržbu obecního majetku, včetně údržby komunikací a zeleně, 

- opravami místních komunikací, 

- budováním a údržbou prostor pro společenské a sportovní činnosti, 

- budováním a údržbou prostor pro služby (obchodní, poštovní, zdravotní, restaurační apod.), 

- opatření pro retenci vod v území, 

- budováním chodníků, přechodů pro chodce, 
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- údržbou sběrného dvora, 

- údržbou a budováním bytového hospodářství, atd. 

1) Před zahájením prací bude mezi investorem a obcí uzavřena plánovací smlouva, kde budou 
dohodnuty podmínky podle těchto zásad.  
a) Obec se nebude podílet žádným finančním podílem: 

I. na pořízení územní studie, pokud je nutné ji pořídit, 

II. na přípravě a zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, 

III. na realizaci a výstavbě dopravní a technické infrastruktury, 

b) Investor se zavazuje prodat Obci Kačice vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu: 

I. stavbu komunikace včetně chodníků, zelených pásů, systému odvodu a likvidace 

dešťových vod z komunikace, 

II. stavbu veřejného osvětlení, 

III. stavby vodních děl tzn. vodovody a splašková kanalizace, 

IV. případně dalších nezbytných staveb veřejného charakteru, které budou součástí 

plánovaného záměru, 

V. kupní cena veřejné infrastruktury bude vždy 1 Kč (jedna koruna česká) vyjma staveb 

vodních děl (vodovod a splašková kanalizace) kde bude kupní cena stanovena jako 

obvyklá výkupní cena spol. VKM a.s., tzn. cena za kterou by stavbu vodovodu 

a splaškové kanalizace nabyla do svého majetku spol. VKM a.s. 

2) Investor se zavazuje prodat vybudovanou infrastrukturu nebo uhradit cenu vybudované 

infrastruktury jejím správcem – toto ustanovení se týká přeložek technické a dopravní 

infrastruktury a výstavby nebo přeložek veřejné distribuční sítě elektro. 

3) Investor se zavazuje prodat pozemky na kterých je vybudována dopravní a technická 

infrastruktura, které jsou záměrem vymezeny jako plochy veřejné do vlastnictví obce Kačice za 

kupní cenu 1 Kč. 

4) Pokud bude investor umísťovat dopravní nebo technickou infrastrukturu na pozemcích, které 

nejsou ve vlastnictví investora nebo Obce má investor za povinnost tyto pozemky nebo jejich 

části odkoupit a následně prodat Obci nebo po dohodě s Obcí zřídit právo věcného břemene, 

kdy práva a povinnosti strany oprávněné následně přejdou s vlastnictvím této části dopravní 

nebo technické infrastruktury na Obec.  

5) Investor bere na vědomí, že obec vzhledem k omezené kapacitě stávající ČOV a s ohledem na 

další rozvojové plochy vymezené územním plánem obce, poskytuje žadateli pro odvod 

splaškových vod odpovídající jednomu RD s jednou bytovou jednotkou tzn. 4EO na jednom 

pozemku. 

6) Obec bere na vědomí, že pozemcích, které vymezují v záměru veřejný prostor a budou následně 

přecházet do vlastnictví Obce mohou být podepsány smlouvy na zřízení věcných břemen kdy 

strana oprávněná z věcného břemene bude vlastních veřejné inženýrské sítě. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje směrnici č. 33 s názvem „Zásady obce 
Kačice při výstavbě nových ploch pro bydlení, administrativu, služby a výrobu, podle schválené 
územně plánovací dokumentace“. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 92 bylo schváleno. 
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12. Schválení plánovací smlouvy.  

Jedná se o uzavření smlouvy s žadateli (ZD Kačák, Ing. S., Ing. Š., Ing. F.) týkající se realizace 
záměru – příprava území pro výstavbu RD v lokalitě BV5 za účelem vybudování nové veřejné 
infrastruktury pro 36 nových RD (vodovod včetně přípojek, přeložka stávajícího vodovodu 
převaděče, splaškové kanalizace včetně přípojek, plynovodu včetně přípojek, bezprašné asfaltové 
komunikace včetně chodníků a parkovacích stání, dešťové kanalizace, uliční vpusti a veřejného 
osvětlení). 

- Žadatel se zavazuje uhradit náklady na výše zmíněné vybudování infrastruktury v plné výši. 
- Obec se nebude podílet žádnou finanční částkou na vybudování infrastruktury. 
- Závazný termín pro vybudování infrastruktury je do 31.12.2024. 
- Žadatel se zavazuje prodat Obci za dohodnutou kupní cenu 1 Kč (slovy jedna koruna česká):  

o Pozemky, nebo části pozemků, pod veřejnými komunikacemi, které jsou určeny pro 
převod na Obec dle vyznačeného výkresu „Pozemky určené pro převod na Obec“,  

o stavbu pozemní komunikace vč. zeleně, systému odvodu a likvidace dešťových vod z 
komunikací a pozemků pod nimi,  

o stavbu veřejného osvětlení,  
- Žadatel se zavazuje prodat Obci za dohodnutou kupní cenu 82.000 Kč (slovy osmdesát dva 

tisíc korun českých):  
o stavbu vodovodu (řad)  
o stavbu splaškové kanalizace (řad)  

- Výše kupní ceny 41.000 Kč je stanovena dle aktuálních pravidel spol. Vodárny Kladno – Mělník, 
a.s. (obvyklá kupní cena v souvislosti s převedením vodního díla je stanovena na 41.000 Kč za 
1 ks).  

- Dále z důvodu omezené kapacity stávající ČOV a s ohledem na další rozvojové plochy 
vymezené územním plánem, Obec poskytuje žadateli limit pro odvod splaškových vod 
odpovídající jednomu RD s jednou bytovou jednotkou, tzn. 4 EO na jednom pozemku. Celkově 
se tedy poskytuje žadateli kapacita odpovídající 36 RD tzn. 144 EO. Obec trvá na tom, aby 
tato podmínka byla zanesena do ÚR.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje plánovací smlouvu ve zmíněném 
znění a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 93 bylo schváleno. 

 

13. Bezúplatný převod pozemků ul. Čelechovická, Masarykova – p. č. 427/2, 570/1, 
292/4. 

Jedná se o převod pozemků pod novými chodníky v ulici Čelechovická a Masarykova, které patří 
Středočeskému kraji. Je potřeba nejdříve udělat geometrický plán. 

ZO bere na vědomí. 
 

14. Informace ze ZŠ a MŠ. 
14.1. Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin. 
Obecnímu úřadu bylo doručeno oznámení o přerušení provozu MŠ Kačice v době letních 
prázdnin v termínu 15.07.2019 – 23.08.2019, celkem na 6 týdnů. Po tuto dobu bude MŠ 
uzavřena z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení a chodeb. 
ZO bere na vědomí. 
 

14.2. Oznámení o vyhlášení třech dnů ředitelského volna. 
Obecnímu úřadu bylo doručeno oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky o délce 
3 dny od 26.06.2019 do 28.06.2019. V těchto dnech bude ředitelské volno pedagogickými 
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pracovníky využito pro přípravu učeben a školní družiny na opravu zdiva, elektroinstalace a 
na vymalování – jedná se o učebny ve kterých nebudou v budoucnu probíhat stavební 
úpravy. Školní rok 2018/2019 bude pro žáky končit 25.06.2019. 
ZO bere na vědomí. 

 

15. Bytové a nebytové hospodářství. 
15.1. Výkup pozemků u fotbalového hřiště. 

Jedná se o výkup pozemků u fotbalového hřiště p. č. 728/14 (1082 m2), 729/7 (160 m2), 
730/2 (384 m2), 731/24 (559 m2) ve vlastnictví paní H. Ř.  
- Ostatní plocha za cenu 60 Kč za m2 (64 920 Kč + 9 600 Kč + 33 540 Kč) 
- Vodní plocha za cenu 30 Kč za m2 (11 520 Kč) 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje koupi pozemků p. č. 728/14, 729/7, 
730/2, 731/24 v k. ú. Kačice od paní Ř. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 94 bylo schváleno 

 

15.2. Vyjmutí pozemků z pachtovní smlouvy. 

Obec Kačice má s AGD Kačice s.r.o. uzavřenou pachtovní smlouvu, ze které je potřeba 
vyjmout pozemky týkající se výstavby rybníka Chobot. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku k pachtovní 
smlouvě s AGD Kačice s.r.o. o vyjmutí pozemků z pachtovní smlouvy pozemky p. č. 728/1, 
728/2, 728/3 728/4, 728/5, 728/6, 728/7, 728/8, 728/9, 728/10, 728/11, 728/12, 728/13, 
728/15, 730/3, 730/4, 730/13, 730/17, 732/1, 732/2, 732/3, 733/7, 733/10 v k. ú. Kačice 
a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 95 bylo schváleno 
 

15.3. Zastavení exekučního řízení HAROP spol. s r.o. 

Soudní exekutor vyzval Obec Kačici aby jako oprávněná v exekuci proti firmě HAROP s.r.o. 
dala souhlas se zastavením exekuce, jelikož u zmíněné firmy nebyl zjištěn žádný majetek, 
firma nevyvíjí žádnou činnost a existuje již jen po formálně právní stránce. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se zastavením exekuce proti 
společnosti HAROP s. r. o. v likvidaci a uděluje souhlas s účetním odpisem pohledávky v plné 
výši. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 96 bylo schváleno 

 
15.4. Dlužníci. 

Místostarostka informovala o stavu dlužníků – viz příloha. 

ZO bere na vědomí. 
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16. Různé. 
16.1. Informace o akcích. 

Realizované akce: 

04.05. – Kačický lesní běh – pořádá M. Fikes s Maraton klubem Kladno, zúčastnilo se cca 113 
dospělých a 70 dětí, 

18.05. – cyklistický trojboj – pořádají občané ulice Armádní – zúčastnilo se cca 35 dětí, 

18.05. – nohejbalový turnaj – pořádá TJ Sokol Kačice v místní sokolovně, zúčastnilo se 
9 družstev z Kačice i z okolí, 

18.05. – stolní tenis U Čápa – 14 účastníků, 

25.05. – zájezd do Polské Jelení hory, účastnilo se 23 osob. 

Připravované akce: 

01.06. – dětský den – pořádá SK Kačice, 

15.06. – oslavy 100 let SK Kačice – pořádá SK Kačice, 

22.06. – Kačické slavnosti – pořádá obec Kačice ve spolupráci se spolkem Kačice letí, 

26.06. – Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kačice – začátek zasedání je v 18 hodin, 

06.07. – Pouťový guláš. 

ZO bere na vědomí. 

 

16.2. Webové stránky obce 

Od začátku května jsou v provozu nové webové stránky, které stále procházejí úpravami a 
postupně se naplňují. Pokud by někdo ze zastupitelů nebo občanů měl ještě nějaký podnět 
k doplnění, tak budeme rádi. 
ZO bere na vědomí. 
 

17. Diskuze. 

Neproběhla. 

ZO bere na vědomí. 

 

Konec jednání ZO v 19:38 

Zápis byl pořízen dne 31.05.2019. 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

 

……………………………..…………….    ……………………..…………………………… 

Jana Vaníčková – ověřovatelka              Mgr. Eva Abrhámová – ověřovatelka 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 7/2019: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený program zasedání. 

3. ZO souhlasí se jmenováním pí Vaníčkové a pí Abrhámové a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 

4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 

5. Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Kačice. 

5.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu na zpracování projektové 
dokumentace se společností Aripros s.r.o., Železničářů 2286, Kladno – Kročehlavy, 
PSČ 272 01, IČ: 261 74 936 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

5.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na zpracování studie 
proveditelnosti s Ing. Anetou Hučínovou, Zborovská 337, 262 23 Jince, IČ: 885 
26 488 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu na stavební dozor k projektu výstavba 
MVN Chobot s Ing. Tomášem Pecivalem, PhD., Unhošťská 1629, Hostivice 253 01, IČ: 
87951142 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7. ZO bere na vědomí přípravu žádosti o dotaci od MAS Svatováclavsko na obnovu biokoridoru.  

8. Přijetí dotace z rozpočtu KÚSK. 

8.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přijetí dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu 
KÚSK z fondu kultury a obnovy památek a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kačické slavnosti“ ev. č. 
KUL/KUL/037093/2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

8.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přijetí dotace ve výši 1.000.000 Kč z rozpočtu 
KÚSK z fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výstavba vodní nádrže Chobot“, 
ev. č. FŽP/RVN/037098/2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje individuální dotaci ve výši 5.000 Kč na účast na 
mistrovství světa ve stolním fotbálku pro Petra Jelínka a Michala Poštu. 

10. Žádost o finanční příspěvky. 

10.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje finanční příspěvek Lince bezpečí z. s. ve výši 
2.000 Kč na činnost v roce 2019. 

10.2. Zastupitelstvo obce Kačice Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje finanční příspěvek 
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR ve výši 1.000 Kč na činnost 
v roce 2019. 

10.3. ZO bere na vědomí žádost společnosti EDA cz. z. ú. 

11. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje směrnici č. 33 s názvem „Zásady obce Kačice při 
výstavbě nových ploch pro bydlení, administrativu, služby a výrobu, podle schválené 
územně plánovací dokumentace“.  

12. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje plánovací smlouvu ve zmíněném znění a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

13. ZO bere na vědomí přípravu bezúplatného převodu pozemků pod chodníky. 

14. Informace ze ZŠ a MŠ Kačice. 

14.1. ZO bere na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin. 

14.2. ZO bere na vědomí ředitelské volno pro žáky ZŠ Kačice v době 26.-26.06.2019. 
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15. Bytové a nebytové hospodářství. 

15.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje koupi pozemků p. č. 728/14, 729/7, 730/2, 
731/24 v k. ú. Kačice od paní Ř. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

15.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku k pachtovní smlouvě s AGD 
Kačice s.r.o. o vyjmutí pozemků z pachtovní smlouvy pozemky p. č. 728/1, 728/2, 
728/3 728/4, 728/5, 728/6, 728/7, 728/8, 728/9, 728/10, 728/11, 728/12, 728/13, 
728/15, 730/3, 730/4, 730/13, 730/17, 732/1, 732/2, 732/3, 733/7, 733/10 v k. ú. 
Kačice a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. 

15.3. Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se zastavením exekuce proti společnosti HAROP 
s. r. o. v likvidaci a uděluje souhlas s účetním odpisem pohledávky v plné výši. 

16. Různé: 

16.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 

16.2. ZO bere na vědomí nové webové stránky. 

17. Diskuse. 

 

Konec jednání ZO v 19:38 hod. 

 

Zápis byl pořízen dne 31.05.2019 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  














