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9/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 28.08.2019 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

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

Omluvena: p. Beznoska, p. Fikes 

Hosté: 7 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 21.08.2019 – 28.08.2019. 

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 7 
Usnesení č. 108 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. 5. 
5. Areál č. p. 7. 

5.1. Výběr dodavatele. 
5.2. Schválení financování projektu. 

6. Technický dozor investora – Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice. 
7. Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ. 
8. Příspěvky žakům ZŠ Kačice z rozpočtu obce. 
9. Bytové a nebytové hospodářství. 

9.1. Pronájem prostor kasáren. 
9.2. Pronájem garáže č. p. 11. 
9.3. Dlužníci. 

10. Různé. 
10.1. Informace o akcích. 
10.2. Kačický zpravodaj. 
10.3. Akce Ukliďme Kačici. 
Doplnění programu: 
10.4. Žádost – zřízení rozvodu pitné vody 
10.5. Žádost – instalace dopravního zrcadla 
10.6. Informace investiční akce 
10.7. Biokoridor 

11. Diskuze. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
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Usnesení č. 109 bylo schváleno. 

 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pí Abrhámovou a p. Vaňka a jako zapisovatelku 
pí Veselskou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním paní Abrhámové a pana 
Vaňka ověřovateli zápisu a pí Veselské jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 110 bylo schváleno. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2019. 

V příjmech se zejména jedná o prodloužení smlouvy na VPP, příjmy z prodeje zboží na slavnostech 
obce a také byla proplacena další část dotace na tábor a družinu. Ve výdajích se jedná zejména o 
přeúčtovaní plánované výstavby rybníka, dle smlouvy o dotaci a dále o přesuny v rámci a mezi 
paragrafy – viz příloha. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 111 bylo schváleno. 

 
5. Areál č. p. 7. 

5.1. Výběr dodavatele. 

Veřejná zakázka na novostavbu pečovatelského domu byla zveřejněna dne 1. července 2019, 
nabídky bylo možné zasílat pouze elektronicky přes portál vhodné uveřejnění. Datum ukončení 
příjmu nabídek byl do 31. července 2019. Celkem bylo doručeno 8 nabídek. Hodnotící komise 
konstatovala, že 3 nabídky nesplnily náležitosti stanovené v platných právních předpisech a komise 
je jednomyslně vyloučila. Na dalším jednání hodnotící komise hodnotila předložené nabídky dle 
nejnižší ceny bez DPH:  

Výsledek hodnocení nabídek – řazeno dle výsledku hodnocení 

Pořadí 
nabídky 

Název firmy a adresa IČO Nabídková cena 
bez DPH v Kč 

1 ACG-Real s.r.o., 
Velehradská 1735/28, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3 

27094359 19.673.730,31 

2 

 

FIMOREK- stavební a 
obchodní spol. s r.o., 
Kladno, Ctiborova 407, PSČ 
27201 

48948900 19.868.000,00 

3 

 

DC ENGINEERING spol. s 
r.o., náměstí 14. října 
1307/2, Smíchov, 150 00 
Praha 5 

02414864 20.185.896,06 

4 

 

Dereza společnost s 
ručením omezeným, 
Libocká 685/43d, Liboc, 162 
00 Praha 6 

48036315 20.748.556,05 

5 

 

DAVA - CZ s.r.o., Kladno - 
Švermov, 28. října 1269, 
PSČ 27309 

27872947 20.755.008,88 
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Komise doporučuje zadavateli přijetí nabídky pro zakázku „Novostavba pečovatelského domu v obci 
Kačice“ od firmy ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359, která splnila všechny požadavky dle platných 
právních předpisů a zadávací dokumentace.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
„Novostavba pečovatelského domu Kačice“ s firmou ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359 a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy, po uplynutí lhůt dle zákona č. 134/2016. V případě 
neuzavření smlouvy bude smlouva uzavřena s firmou, která je další v pořadí dle hodnocení 
komise.   
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 112 bylo schváleno. 

 
5.2. Schválení financování projektu. 

Dle podmínek daných dotačním titulem je třeba přijmout následující usnesení týkající se financování 

projektu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje financování a realizaci projektu B. j. 
10PB-PČB Kačice, číslo projektu 101090 (č-j- 56824/2018-84). 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 113 bylo schváleno. 

 

6. Technický dozor investora – Novostavba pečovatelského domu v Kačici. 

Poptávka na technický dozor investora k projektu Novostavba pečovatelského domu v Kačici byla 
rozeslána emailem 16. srpna 2019 a dále zveřejněna na webových stránkách obce. Na OÚ byly 
doručeny celkem 3 cenové nabídky: 

1) KABAU projekt s.r.o., Unhošť za 326.700 Kč s DPH 

2) Jiřina Přádná, Kladno za 290.000 Kč bez DPH – není plátce DPH 

3) Czech project group, Bratronice za 272.250 Kč s DPH 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na TDI k projektu 
novostavba pečovatelského domu v Kačici s firmou Czech project group, IČ 03776841 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 114 bylo schváleno. 
 

7. Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ. 

Na OÚ byla doručena žádost od paní ředitelky ZŠ a MŠ Kačice týkající se čerpání finančních 
prostředků z rezervního fondu na rekonstrukci sociálního zařízení a chodeb v MŠ a malířské práce 
v ZŠ v celkové částce 405 309 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice 
v celkové částce 405 309 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 115 bylo schváleno. 
 

8. Příspěvky žákům ZŠ Kačice z rozpočtu obce. 

Na jednání zastupitelstva dne 2. června 2004 bylo projednáno opatření pro udržení minimálního 
počtu žáků v ZŠ Kačice. Byl dohodnut motivační příspěvek pro rodiče ve výši 5.000 Kč za každé 
dítě, které bude vykonávat školní docházku v obci. Příspěvek je poskytován každému dítěti, včetně 
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dětí dojíždějících z jiných obcí. V případě, že je příspěvek vyplacen až po absolvování všech pěti 
ročníků, je vyplácen bonus plus 1.000 Kč na žáka. 

Za uplynulý školní rok 2018/2019 bude na příspěvcích vyplaceno celkem 97.000 Kč. V posledních 
letech musela být kapacita ZŠ dokonce navyšována, kvůli množství dětí. Kapacita ZŠ je 80 dětí. Ve 
školním roce 2018/2019 navštěvovalo ZŠ celkem 71 žáků z nichž 14 bylo mimokačických. 
Následující školní rok bude na ZŠ studovat celkem 59 žáků, z nichž bude 10 mimokačických. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje příspěvky pro nově příchozí žáky, ale pouze 
pro ty s trvalým pobytem v Kačici s účinností od následujícího školního roku 2019/2020. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 116 bylo schváleno. 

 
9. Bytové a nebytové hospodářství. 

9.1. Pronájem prostor kasáren 
Na OÚ byla doručena žádost o pronájem objektu bývalých kasáren za účelem pořádání 
sportovní akce „Mistrovství České republiky a Český pohár v orientačních závodech horských 
kol“, které se uskuteční v termínu 6. – 8. září 2019. 

Prostory kasáren budou sloužit jako dočasné centrum této sportovní akce, kde budou 
probíhat sportovní a doprovodné kulturní aktivity, občerstvení účastníků, jednorázové 
ubytování účastníků ve stanech a automobilech. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobém 
pronájmu prostor kasáren s pořadatelem akce Spirála Kladno o. s. za cenu 5.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 117 bylo schváleno 

 

9.2. Pronájem garáže č. p. 11. 

Z důvodu blížící se demolice garáží v č. p. 7 je třeba vyřešit uskladnění techniky v majetku 
obce. Podařilo se vyjednat možnost pronájmu garáže v č. p. 11 za částku 500 Kč za měsíc. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou 
4R Company na pronájem 50 m2 garáže za cenu 500 Kč / měsíc, a to od 01.09.2019 a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 118 bylo schváleno 
 

9.3. Dlužníci. 

Místostarostka informovala o stavu dlužníků – viz příloha. Dále informovala o nutnosti odsouhlasit 
odepsání následujících dlužných částek: 

- Pan P. P. - z důvodu oddlužení nelze zahájit exekuci – částka 3 500 Kč  
(poplatek za odpad za roky 2013-2019) 

- Paní V. P. - z důvodu oddlužení nelze zahájit exekuci – částka 3 500 Kč 
(poplatek za odpad za roky 2013-2019) 
Paní J. K. - z důvodu oddlužení nelze zahájit exekuci – částka 3 500 Kč  
( poplatek za odpad za roky 2013-2019) 

- Paní J. S. – z důvodu neúspěšného exekučního řízení – částka 2 500 Kč 
Jelikož těchto případů začíná přibývat navrhuji do budoucna odsouhlasit usnesení, že v případě 
nedobytných dluhů a dlužníků s žádostí o oddlužení budou jejich dluhy vůči obci automaticky 
účetně odepsány. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní odpis nedobytných 
pohledávek a pohledávek za dlužníky s žádostí o oddlužení.  
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 119 bylo schváleno 

 

10. Různé. 
10.1. Informace o akcích. 

Realizované akce: 

6. července – Kotlíkový guláš – celkem 10 týmů – vítězem R. F. a Š. S. 

8. – 12. července – I. Turnus tábora – téma Středověk, foto na facebooku, v nejbližších dnech 
i na webu obce 

5. – 9. srpna – II. Turnus tábora 

 

Připravované akce: 

21. září – atletický čtyřboj v ulici Armádní od 13:30 hodin, rozdělení dětí podle věku do 6 
kategorií 

2. října – zasedání ZO 

ZO bere na vědomí. 

 

10.2. Kačický zpravodaj. 

Místostarostka informovala, že Zpravodaj vyjde začátkem října, příspěvky je možné zasílat do 
15. září. 
ZO bere na vědomí. 
 

10.3. Ukliďme Kačici. 

Místostarostka informovala, že celorepublikový termín úklidové akce je plánován na 21. září, 
vzhledem ke konání atletických závodů v témže termínu, bude akce přesunuta na 05.10.2019. 
ZO bere na vědomí. 
 

10.4. Žádost – zřízení rozvodu pitné vody 

Na OÚ byla doručena žádost od obyvatel ulice Nádražní týkající se zavedení obecního 
vodovodního řadu za tratí ČD směr Srby pro rodinné domy č. p. 412, 402, 277 a 258. Dle 
žádosti jsou domy zásobeny pouze vodou z vlastních studní, které jsou bohužel poslední dobou 
ohroženy přibývajícími suchými obdobími, snižováním zásob spodní vody a taktéž snižováním 
kvality takto získané vody. Stejný problém řeší obyvatelé u dolu Libušín. 
Návrh je: svolání schůzky žadatelů se starostou. 
ZO bere na vědomí. 
 

10.5. Žádost – instalace dopravního zrcadla 

Na OÚ byla doručena žádost od obyvatel ulice Nádražní týkající se instalace dopravního zrcadla 
na křižovatku silnice směr Kačice – Srby a ulice Nádražní směr od zastávky ČD. Důvodem 
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žádosti je nedostatečný a bezpečný výhled při výjezdu z ulice Nádražní na přilehlou komunikaci 
Kačice – Srby. 
Poslední dobou je zde větší výskyt motorových vozidel, cyklistů i pěších. Dochází k 
nebezpečným situacím z důvodu nedodržování rychlostního omezení. V letním období je 
problém s viditelností i z důvodu pěstovaných plodin na přilehlých polích. 
Starosta navrhuje umístění směrem k Srbům, pro lepší přehlednost, pí Vaníčková navrhuje 
umístění zrcadel do obou směrů. Starosta prověří možnosti umístění zrcadel a zajistí následnou 
instalaci. 
ZO bere na vědomí. 
 

10.6. Informace investiční akce 

- oprava fasády č.p. 316 – akce je přesunuta na jaro 2020 – je hotový projekt, ale do zimy 
není reálné opravu provést 
 
- oprava soklu Armádní ulice – na jednom bytovém domě bude vyzkoušena technika odvětrání 
fasády soklu, kvůli vysoké vlhkosti, na což si stěžuje čím dál více obyvatel. Pokud dojde ke 
zlepšení, budeme tuto techniku aplikovat i na další domy. Náklady na jeden bytový dům jsou 
zhruba 250.000 Kč 

 
10.7. Biokoridor 

Již je hotový dendrologický průzkum, z kterého vyplývá, že asi 2/3 stromů jsou za svou 
životností a je potřeba je vykácet, zachovají se nízké porosty a na volná místa bude vysázena 
nová zeleň. 
 

11. Diskuze. 

Pan M. opakovaně upozorňuje, že ulicí Dlážděná neustále projíždějí těžká vozidla, a to i přes 
vyznačený zákaz vjezdu motorovým vozidlům nad 3,5 t a žádá, aby v ulici Dlážděná došlo opět k 
vyplnění prohloubenin. Pan starosta zopakoval, že tato komunikace nespadá do působnosti obci 
nýbrž pod krajskou správu. 

Pan M. se dále dotazuje na opravu válečných hrobů na místním hřbitově. Pan starosta informuje, 
že již bylo zažádáno o dotaci z ministerstva na opravu válečných hrobů. 

Starosta informuje, že od 1. září již nebude možné odvážet bioodpad k č.p.7, z důvodu plánované 
výstavby pečovatelského domu. Bioodpad bude přijímán pouze ve sběrném dvoře. 

Další diskuze viz audiozáznam. 

ZO bere na vědomí. 

 

Konec jednání ZO v 19:40 hod. 

Zápis byl pořízen dne 30.08.2019. 

Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

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

Mgr. Eva Abrhámová – ověřovatelka              Radek Vaněk – ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 9/2019: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený program zasedání. 

3. ZO souhlasí se jmenováním paní Abrhámové a pana Vaňka ověřovateli zápisu a pí Veselské 
jako zapisovatelky. 

4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. 

5. Areál č. p. 7. 
5.1. ZO schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Novostavba pečovatelského 

domu Kačice“ s firmou ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, po uplynutí lhůt dle zákona č. 134/2016. V případě neuzavření 
smlouvy bude smlouva uzavřena s firmou, která je další v pořadí dle hodnocení 
komise.  

5.2. ZO schvaluje financování a realizaci projektu B. j. 10PB-PČB Kačice, číslo projektu 
101090 (č-j- 56824/2018-84). 

6. ZO schvaluje uzavření smlouvy na TDI k projektu novostavba pečovatelského domu v Kačici 
s firmou Czech project group, IČ 03776841 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7. ZO schvaluje čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice v celkové částce 405 309 Kč.  

8. ZO schvaluje příspěvky pro nově příchozí žáky, ale pouze pro ty s trvalým pobytem v Kačici 
s účinností od následujícího školního roku 2019/2020. 

9. Bytové a nebytové hospodářství. 

9.1. ZO schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu prostor kasáren 
s pořadatelem akce Spirála Kladno o. s. za cenu 5.000 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

9.2. ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou 4R Company na pronájem 50 m2 
garáže za cenu 500 Kč / měsíc, a to od 01.09.2019 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

9.3. ZO schvaluje účetní odpis nedobytných pohledávek a pohledávek za dlužníky 
s žádostí o oddlužení. 

10. Různé: 

10.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 

10.2. ZO bere na vědomí další vydání Kačického zpravodaje. 

10.3. ZO bere na vědomí akci Ukliďme Kačici. 

10.4. ZO bere na vědomí problém s pitnou vodou ve studních. 

10.5. ZO bere na vědomí žádost o umístění dopravního zrcadla v ulici Nádražní. 

10.6. ZO bere na vědomí informace o investičních akcích. 

10.7. ZO bere na vědomí informace o biokoridoru. 

11. Diskuse. 

Konec jednání ZO v 19:40 hod. 

Zápis byl pořízen dne 30.08.2019 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  


















