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10/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 02.10.2019 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

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

Omluvena: pí Abrhámová, p. Němeček 

Hosté: 7 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 25.09.2019 – 02.10.2019. 

Průběh jednání zastupitelstva obce Kačice: 
Jednání zahájila v 18.00 hod. a řídila místostarostka obce Daniela Veselská a přivítala přítomné 
na jednání zastupitelstva obce: 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 

Předsedající konstatovala, 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. 120 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. 6. 
5. Výběr dodavatele. 

5.1. Veřejné osvětlení – 3. část. 
5.2. Oprava soklu objektu č. p. 309. 

6. Informace k opravě komunikací. 
7. Stanovení ceny – zřízení věcného břemene. 
8. Bytové a nebytové hospodářství. 

8.1. Dlužníci. 
9. Různé. 

9.1. Informace o akcích. 
9.2. Kačický zpravodaj. 

10. Diskuze. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 121 bylo schváleno. 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhla jako ověřovatele zápisu pí Vaníčkovou a p. Ondráčka a jako zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním paní Vaníčkové a pana 
Ondráčka ověřovateli zápisu a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 122 bylo schváleno. 
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4. Rozpočtové opatření č. 6/2019. 

V příjmech se jedná pouze o přesun částky 1.000.000 Kč (dotace od Středočeského kraje na 
výstavbu rybníka) na jinou položku. Pokyny k zaúčtování jsme obdrželi teprve nyní při podpisu 
smlouvy. Viz příloha. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 123 bylo schváleno. 

 
5. Výběr dodavatele. 

5.1.  Veřejné osvětlení – 3. část. 

Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce nad školou (ulice Armádní, Strmá, 
Dlážděná, Spojovací, Okružní a Ve Skalce). Osvětlovací tělesa budou vyměněna za LED svítidla. 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu byla rozeslána dne 10.09.2019 

a nabídky bylo možné zasílat 25.09.2019 do 11 hodin. Osloveni byli celkem tři dodavatelé. 
Celkem přišly 2 nabídky. Termín zhotovení je plánován na říjen–prosinec 2019. Kritéria pro 

hodnocení nabídky byly z 90 % cena a z 10 % záruka na kvalitu díla. 

 
Doručené nabídky: 
1. Elektrostav Škvor s.r.o. nabídková cena 246.627,80 Kč bez DPH, záruka na kvalitu 24 

měsíců, 

2. Elektromontáže Stavby s.r.o. nabídková cena 228.146,20 Kč bez DPH, záruka na kvalitu 36 

měsíců. 

Obě firmy splnily podmínky zadané výzvou. 
Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce Kačice uzavřít smlouvu s firmou 
Elektromontáže Stavby s.r.o. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna veřejného osvětlení – 3. část“ s firmou Elektromontáže a stavby s.r.o. 
IČO: 25700936 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. V případě neuzavření smlouvy bude 
smlouva uzavřena s firmou, která je další v pořadí dle hodnocení komise.   
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 124 bylo schváleno. 

 
5.2. Oprava soklu objektu č. p. 309. 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu byla rozeslána dne 10.09.2019 
a nabídky bylo možné zasílat 25.09.2019 do 12 hodin. Osloveni byli celkem čtyři dodavatelé. 
Doručena byla pouze 1 nabídka. 
Termín zhotovení byl plánován na říjen – prosinec 2019. 
Kritérium pro hodnocení nabídky byla z 90 % cena a z 10 % záruka na kvalitu díla. 
Byla stanovena maximální a nejvýše přípustná cena 250.000 Kč bez DPH. 
 
Jelikož doručená nabídka nesplnila podmínky zadané výzvou byla hodnotící komisí vyřazena.   
Výběrové řízení bude znovu vypsáno na počátku roku 2020. 
ZO bere na vědomí. 
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6. Informace k opravě komunikací. 

Oprava místních komunikací proběhla v průběhu měsíce září. Část komunikací byla opravena 
nástřikem Turbo a část zaléváním spár asfaltovou zálivkou. Konkrétně se oprava týkala ulic 
Spojovací, Strmá, Pod školou, Masarykova a K Zahradě. Celková částka za opravy činila 
85.853,61 Kč.  
ZO bere na vědomí. 
 

7. Stanovení ceny – zřízení věcného břemene. 

Na OÚ Kačice se obrátila společnost, která zpracovává pro ČEZ distribuci a.s. projektovou 
dokumentaci týkající se demontáže stávajícího venkovního vedení NN a zavedení nového zemního 
kabelového vedení NN. 
Zřízení věcného břemene se týká uložení kabelů do země na pozemcích patřících obci Kačice. Dosud 
se řešily jen jednorázové platby či malé úseky, jelikož se jedná o větší plochu, je potřeba z naší 
strany navrhnout cenu věcného břemene za běžný metr. 
Odstraněny budou podpěrné body veřejného osvětlení od zděné trafostanice v ulici Masarykova až 
k ulici k Zahradě. Realizace akce bude v 2. polovině 2020. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene bude činit 130 Kč za bm, ke které bude připočtena DPH dle platných předpisů. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 125 bylo schváleno. 
 

8. Bytové a nebytové hospodářství. 
8.1. Dlužníci. 

Místostarostka informovala o stavu dlužníků – viz příloha.  
ZO bere na vědomí. 
 

9. Různé. 
9.1. Informace o akcích. 

Realizované akce: 

21.09.2019 – atletický čtyřboj v ulici Armádní, zúčastnilo se 40 dětí. 

 

Připravované akce: 

04.10.2019 – koncert a degustace – v obřadní síni Obecního úřadu, 

05.10.2019 – akce ukliďme Kačici – sraz v 9 hodin na Sběrném dvoře, 

05.10.2019 – turnaj ve stolním tenise v sokolovně, 

12.10.2019 – drakiáda – od 14 hodina na poli za sokolovnou, 

16.10.2019 – vítání občánků, 

19.10.2019 – dýňobraní a bazar oblečení – v sokolovně, 

02.11.2019 – posvícenská zábava. 

ZO bere na vědomí. 
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9.2. Kačický zpravodaj. 

Místostarostka informovala, že Zpravodaj již vyšel a od 03.10.2019 bude distribuován mezi 
občany. 
ZO bere na vědomí. 
 

10. Diskuze. 

P. Fikes informoval o podnětu od občanů – instalovat např. k zrcadlům zpomalovací semafor (jako 
je např. v Kladně Rozdělově). 

Další diskuze viz audiozáznam. 

ZO bere na vědomí. 

 

Konec jednání ZO v 18:44 hod. 

Zápis byl pořízen dne 04.10.2019. 

Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 

 

 

………….………………………… 

Ing. Mgr. Daniela Veselská 

 

 

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

Jana Vaníčková – ověřovatelka              Ing. Vladimír Ondráček – 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 Vaníčkové a pana Ondráčka ověřovateli zápisu 
a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 

4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. 

5. Výběr dodavatele. 
5.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Výměna veřejného osvětlení – 3. část“ s firmou Elektromontáže a stavby 
s.r.o. IČO: 25700936 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. V případě neuzavření 
smlouvy bude smlouva uzavřena s firmou, která je další v pořadí dle hodnocení 
komise.   

5.2. ZO bere na vědomí vypsání nového výběrového řízení na opravu soklu objektu 
č. p. 309. 

6. ZO bere na vědomí opravu místních komunikací. 

7. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve 
prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jednorázová úhrada 
za zřízení věcného břemene bude činit 130 Kč za bm, ke které bude připočtena DPH dle 
platných předpisů.  

8. Bytové a nebytové hospodářství. 

8.1. ZO bere na vědomí dlužníky 

9. Různé: 

9.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 

9.2. ZO bere na vědomí vydání Kačického zpravodaje. 

10. Diskuse. 

 

Konec jednání ZO v 18:44 hod. 

Zápis byl pořízen dne 04.10.2019 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  














