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11/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 06.11.2019 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

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

Omluven: - 

Hosté: 10 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 30.10.2019 – 06.11.2019. 

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 9 
Usnesení č. 126 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. Návrhy do rozpočtu na rok 2020. 
6. Projednání návrhu ÚP Kačice – lokalita BV8. 
7. Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. 
8. Odpadové hospodářství. 
9. Realizace projektu Biokoridor. 
10. Žádost o povolení výjimky počtu žáků na třídu v ZŠ Kačice pro školní rok 2019/2020. 
11. Bytové a nebytové hospodářství. 

11.1. Žádost o pronájem skladových prostor – Chance 4 Children. 
11.2. Žádost o prodloužení písemného souhlasu – podnájem bytu. 
11.3. Projednání výpovědi – nebytové prostory č.p. 20. 
11.4. Projednání koupě nemovitosti č.p. 11. 
11.5. Dlužníci. 

12.Různé. 
  12.1.    Informace o akcích. 
  12.2.    Informace – provoz v ulici Dlážděná. 
   
13. Diskuze. 

 
Doplnění programu:  
12.3. Zmocnění ke schvalování a provádění rozpočtových opatření. 
12.4. Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. – ul. Pod Hájem. 
 
 



 

Stránka 2 z 8 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 127 bylo schváleno. 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající  navrhl  jako  ověřovatele  zápisu  pí  Abrhámovou  a  p.  Fikese  a  jako  zapisovatelku 
pí Slámovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním paní Abrhámové a pana 
Fikese ověřovateli zápisu a pí Slámové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 128 bylo schváleno. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2019. 

Na  straně  příjmů  se  týká  rozpočtové  opatření  navýšení  příjmů  u  daní  z příjmů  FO,  správních 
poplatků, a přijatých dotací na investiční akce: chodník Čelechovická, část dotace pečovatelský 
dům a část dotace na výstavbu rybníka. Na straně výdajů jde pouze o přesuny v rámci paragrafů. 
V celkovém součtu se jedná o navýšení příjmů o bezmála 5 mil. Kč. Viz příloha. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 129 bylo schváleno. 

 
5. Návrhy do rozpočtu 2020. 

Do 15. listopadu je potřeba zaslat požadavky výborů i jednotlivých organizací do rozpočtu na rok 
2020. Schůzka organizací nad termíny na rok 2020 se uskuteční 13.listopadu od 18 hodin. 
Plánované investiční akce obce na rok 2020 – pečovatelský dům, rybník, oprava fasáda budovy 
bývalé  hasičárny,  oprava  soklu  v  ulici  Armádní,  rekonstrukce  ZŠ,  biokoridor,  oprava  válečných 
hrobů, obnova PC vybavení na OÚ. 
ZO bere na vědomí. 
 

6. Projednání návrhu ÚP Kačice – lokalita BV8. 

Starosta seznámil přítomné s návrhem konceptu územní studie – lokalita BV8. Jedná se o lokalitu 
u hřbitova. Návrh byl od 16.10. 2019 zveřejněn na úřední desce.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice nemá připomínky k předloženému konceptu územní 
studie pro plochu BV8 v k.ú. Kačice. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 130 bylo schváleno. 
 

7. Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. 

Obrátila se na nás společnost ČEZ Distribuce a.s. ohledně smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu. Smlouva se týká následujících pozemků: 
346/1, 346/7, 324, 348, 346/9, 156/2, 327/1, 298/1 v k. ú. Kačice, kde se bude nacházet kabelové 
vedení NN (celkem 565 bm) a kabelové skříně (celkem 3ks). Jednorázová náhrada ze strany ČEZ 
Distribuce a.s. bude činit 73.450 Kč. 
 
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavřít  smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6009559/22 v ulici Masarykova ve 
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prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8,  IČ  24729035.  Smlouva  se  týká  následujících  pozemků:  346/1,  346/7,  324,  348,  346/9, 
156/2, 327/1, 298/1 v k. ú. Kačice Jednorázová úhrada ze strany ČEZ  Distribuce a.s. bude činit 
73.450 Kč. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 131 bylo schváleno. 
 

8. Odpadové hospodářství. 

V roce 2008 uzavřela obec Kačice smlouvu o ukládání odpadů se společností EKOLOGIE s.r.o. Od 
01.01.2020 dochází ke zvýšení cen za skládkování odpadů, proto je potřeba se společností uzavřít 
dodatek ke smlouvě zahrnující nové ceny. 
Zvýšení cen se v našem případě bude týkat zejména uložení směsného komunálního odpadu a 
objemného odpadu. Cena za 1 tunu je navýšena o cca 5 % oproti předchozímu roku (navýšení cca 
50 Kč/t). 
 
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavřít  dodatek  č.  4  ke  Smlouvě  o  ukládání 
odpadů na řízené skládce č. EK 97 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 132 bylo schváleno. 
 

9. Realizace projektu Biokoridor. 

Starosta informoval přítomné o zpracovaném projektu na obnovu biokoridoru. Jedná se o pozemky 
podél  potoka  od  kabin  k nově  budovanému  rybníku.  Obec  získala  souhlasy  vlastníků  pozemků 
a dotčených orgánů,  pouze  odbor životního prostředí zaslal informaci, že souhlasné stanovisko 
nevydá, přestože jejich stav je zdraví ohrožující. Z tohoto důvodu bude nutné nechat přepracovat 
projekt a provést další dendrologický posudek dle požadavků odboru ŽP na Kladně, na základě 
kterého pak bude možné podat žádost o dotaci. Původní cena PD (160.000 Kč bez DPH) se navýší 
o dendrologické posudky a přepracování projektu (cca 20.000 Kč bez DPH). Dotace, kterou máme 
možnost na tuto akci získat činí více než 2 mil Kč. 
ZO bere na vědomí. 

 
10.  Žádost  o  povolení  z  výjimky  počtu  žáků  na  třídu  v ZŠ  Kačice  pro  školní  rok 

2019/2020. 

Na OÚ byla doručena žádost o povolení z výjimky počtu žáků na třídu pro školní rok 2019/2020. 
Do třídy se spojeným 2. a 3. ročníkem nastoupili dne 1. září 2019 celkem 32 žáci, proto je třeba 
schválit výjimku z nejvyššího počtu žáků, který je dán vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb. a činí celkem 
30 žáků na třídu. Tento počet žáků ve třídě nebude mít vliv ani na obecní ani na krajský rozpočet.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce povoluje výjimku počtu žáků na třídu v ZŠ Kačice, kterou 
umožňuje zákon č. 561/2004 Sb. 

Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 133 bylo schváleno. 
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11. Bytové a nebytové hospodářství 

11.1.Žádost o pronájem skladových prostor – Chance 4 Children 

Na OÚ byla doručena žádost o pronájem skladových prostor pro nadaci Chance 4 Children, jejíž 
zakladatel žije u nás v obci. Nadace pomáhá dětem již od roku 1996. Má několik velmi úspěšných 
projektů, které pomáhají dětem po celé republice (Dr. Klaun, Odrazový můstek k životu, Robin 
Hood). Posledních 15 let nadace využívala bezplatně skladovací prostory od společnosti Uniservis, 
které se nyní ale budou demolovat, proto potřebují najít náhradní skladovací prostory. V současné 
době by připadaly v úvahu prostory v bývalých kasárnách, na které právě připravujeme záměr o 
pronájmu, který bude v příštím týdnu zveřejněn. Prostory budou určeny především jako náhradní 
skladové prostory pro nájemníky z č. p. 7. V budově však zbývají ještě 2 neobsazené prostory o 
které bude možné zažádat. V prostorách však není připojená voda, elektřina ani vytápění. 
ZO bere na vědomí. 
 

11.2. Žádost o prodloužení písemného souhlasu – podnájem bytu. 

Na  OÚ  byla  doručena  žádost  od  nájemníka  obecního  bytu  v ulici  Armádní  týkající  se  udělení 
a prodloužení  písemného  souhlasu  s podnájmem  části  nájemního  bytu  třetí  osobě  a  to  od 
01.01.2020 do 31.12.2020. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s udělením písemného souhlasu o prodloužení 
podnájmu části obecního bytu třetí osobě. 

Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 134 bylo schváleno. 
 
 11.3. Projednání výpovědi – nebytové prostory č.p. 20 
Z důvodu  narůstajících  stížností  na  provoz  místní  hospody  jsme  se  s nájemníky  domluvili  na 
ukončení nájmu dohodou a to k 29.02.2020. Během prosince bude vyvěšen záměr na pronájem 
těchto prostor. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.4. Projednání koupě nemovitosti č.p. 11. 
Jedná se o dům naproti OÚ. Majitel plánuje nemovitost prodat, a jako první nabídl nemovitost obci. 
Nyní nechá zpracovat znalecký posudek. Objekt je připraven na 5 bytových jednotek, a to bez 
velkých stavebních úprav, dalším prostorem na vybudování nových bytů je půda. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.5.Dlužníci 
Viz příloha 
ZO bere na vědomí. 
 
12.Různé 

12.1. Informace o akcích 

Zhodnocení uplynulých akcí: 

4. října 2019 – koncert a degustace 
5. října 2019 – Akce ukliďme Kačici  
5. října 2019 – turnaj ve stolním tenise 
12. října 2019 – drakiáda – p. Ondráček  
16. října 2019 – vítání občánků (11 dětí) 
19. října 2019 – dýňobraní a bazar oblečení 
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2. listopadu 2019 – posvícenská zábava  
9. listopadu – strašidelný průvod  
30. listopadu – vánoční trhy 
7. prosince – mikulášská nadílka, zábava 
11. prosince - zasedání ZO 
ZO bere na vědomí. 

 

12.2. Informace – provoz v ulici Dlážděná. 
Starosta informoval o nutnosti osadit dopravní značkou omezení hmotnosti ze strany od Stochova, 
dále o jednání s Městkou policií o namátkových kontrolách. Žádost o kontroly byla zaslána i státní 
policii. 
ZO bere na vědomí. 

 
12.3. Zmocnění ke schvalování a provádění rozpočtových opatření 
Krajská  kontrola  hospodaření  obce  nám  doporučila  odsouhlasit  zmocnění  starosty  obce  ke 
schvalování a provádění rozpočtových opatření. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí zmocněním starosty obce ke schvalování 
a provádění rozpočtových opatření:  
• Rozpočtové příjmy v neomezené výši. 
• Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) do výše 

500 000 Kč celkem za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci. 
• Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích. 
O  všech  takto  provedených  rozpočtových  opatřeních  bude  starosta  informovat  na  nejbližším 
zasedání zastupitelstva. 
Tímto usnesením se ruší usnesení ZO z 12. března 2014. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 135 bylo schváleno. 
 
12.4. Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. – ul. Pod Hájem. 

Obrátila se na nás společnost ČEZ Distribuce a.s. ohledně smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby. Smlouva se týká následujících pozemků:  
758/23; 760/1; 760/2; 760/5; 760/6; 763/2; 763/4 v k. ú. Kačice, kde se bude nacházet 
kabelové vedení NN (celkem 82 m).  Jednorázová náhrada ze strany ČEZ Distribuce a.s. bude činit 
8.000 Kč. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby v ulici Pod Hájem č.: IV-12-6024811/VB/1 ve 
prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, IČ 24729035. Smlouva se týká pozemků p. č. 758/23; 760/1; 760/2; 760/5; 760/6; 763/2; 
763/4. Jednorázová úhrada ze strany ČEZ Distribuce a.s. bude činit 8.000 Kč. Zároveň pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 136 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stránka 6 z 8 
 

13. Diskuze. 

P. M. – 28.12.2019 bude pořádat pochod na haldu bývalého dolu Nosek, chtěl by požádat obec o 
finanční příspěvek. Starosta doporučil podat žádost, projedná se na dalším zasedání zastupitelstva 
– 11.12.2019. 

p. M. – na parkoviště APK – jezdí se přes zelený pruh. 

p. P. – napsat do Zpravodaje upozornění pro občany týkající se parkování v ulicích – při zimní 
údržbě neprojede pluh. 

 

Další diskuze viz audiozáznam. 

ZO bere na vědomí. 

 

Konec jednání ZO v 19:15 hod. 

Zápis byl pořízen dne 08.11.2019. 

 

Vyvěšeno:  15.11.2019     Sejmuto: 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček 

 

 

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

Mgr. Eva Abrhámová  – ověřovatelka                             Metoděj Fikes – ověřovatel 

 02.12.2019
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Shrnutí usnesení zápisu č. 11/2019: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený program zasedání. 

3. ZO souhlasí se jmenováním paní Abrhámové a pana Fikese ověřovateli zápisu a pí Slámové 
jako zapisovatelky. 

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

5. ZO bere na vědomí návrhy do rozpočtu na rok 2020. 
6. Zastupitelstvo obce Kačice nemá připomínky k předloženému konceptu územní studie pro 

plochu BV8 v k.ú. Kačice. 

7. ZO schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu  provést  stavbu  č.  IE-12-6009559/22  v ulici  Masarykova  ve  prospěch  oprávněné 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 
24729035. Smlouva se týká následujících pozemků: 346/1, 346/7, 324, 348, 346/9, 156/2, 
327/1, 298/1 v k.ú. Kačice Jednorázová úhrada ze strany ČEZ  Distribuce a.s. bude činit 
73 450 Kč. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

8. ZO schvaluje uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o ukládání odpadů na řízené skládce č. EK 97 
a pověřit starostu podpisem dodatku smlouvy. 
 

9. ZO bere na vědomí realizaci projektu Biokoridor. 
 

10. ZO povoluje výjimku počtu žáků na třídu v ZŠ Kačice, kterou umožňuje zákon č. 561/2004 
Sb. 
 

11. Bytové a nebytové hospodářství 
 

11.1. ZO bere na vědomí žádost o pronájem skladových prostor – Chance 4 Childen. 
11.2. ZO nesouhlasí s udělením písemného souhlasu o prodloužení podnájmu části obecního 

bytu třetí osobě. 
11.3. ZO bere na vědomí výpověď na pronájem nebytových prostor č.p. 20. 
11.4. ZO bere na vědomí možnost koupit nemovitost č.p. 11. 
11.5. ZO bere na vědomí dlužníky. 

 
12. Různé 

12.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 

12.2. ZO bere na vědomí informace týkající se provozu v ulici Dlážděná. 

 12.3.      Zastupitelstvo  obce  souhlasí  zmocněním  starosty  obce  ke  schvalování  a provádění 
rozpočtových opatření:  
• Rozpočtové příjmy v neomezené výši. 
• Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) do 

výše 500 000 Kč celkem za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci. 
• Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích. 

O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat na nejbližším 
zasedání zastupitelstva. Tímto usnesením se ruší usnesení ZO z 12. března 2014. 
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12.4. ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění  stavby  v ulici  Pod  Hájem  č.:  IV-12-6024811/VB/1  ve  prospěch  oprávněné 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 
24729035. Smlouva se týká pozemků p.č. 758/23; 760/1; 760/2; 760/5; 760/6; 763/2; 
763/4. Jednorázová  úhrada  ze  strany  ČEZ  Distribuce  a.s. bude  činit  8  000  Kč.  Zároveň 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

13. Diskuse. 

 

Konec jednání ZO v 19:15 hod. 

Zápis byl pořízen dne 08.11.2019 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:   02.12.2019 15.11.2019
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