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12/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 11.12.2019 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

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

Omluvena: pí Abrhámová (dostavila se v 18:57) 

Hosté: 8 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 04.12.2019 – 11.12.2019. 

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. 137 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. Schválení žádostí o individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020. 
5. Návrh rozpočtu na rok 2020.  

5.1. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ. 
5.2. Schválení návrhu rozpočtu obce Kačice na rok 2020. 
5.3. Stavy na bankovních účtech.  

6. Rozpočtové opatření č. 7. 
7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2023. 
8. Smlouva – odchyt psů – podpis smlouvy. 
9. Smlouva – údržba VO – podpis smlouvy. 
10. Smlouva – služby Jednotky sboru dobrovolných hasičů. 
11. Dotace. 

11.1. MVN Chobot. 
11.2. Pečovatelský dům. 
11.3. Válečné hroby. 
11.4. MAS Svatováclavsko z. s. 

12. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2020. 
13. Bytové a nebytové hospodářství. 

13.1. Pronájem skladovacích prostor v kasárnách. 
13.2. Žádost o povolení stavebních úprav v bytě č. p. 309/2. 
13.3. Dlužníci. 

14. Různé. 
14.1. Informace o akcích. 
14.2. Otevírací doba OÚ, knihovny a sběrného dvora během vánočních svátků. 
14.3. Kačický zpravodaj. 
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14.4. Shrnutí roku 2019 a výhled na rok 2020. 
15. Diskuze. 

 
Doplnění programu:  

14.5. Odpadové hospodářství. 
14.6. Novela nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC. 
14.7. Nabídka neziskové organizace – Sázíme stromy. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 138 bylo schváleno. 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

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

Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kačice  souhlasí  se  jmenováním  paní  Vaníčkové  a  pana 
Vaňka ověřovateli zápisu a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 139 bylo schváleno. 
 

4. Schválení žádostí o individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020. 

Na Obecní úřad byly doručeny žádosti o individuální dotace od místních spolků a organizací na rok 
2019 následovně: 
 
  Požadované částka Navrhovaná částka 
p. F. Lesní běh 16 000 Kč 16 000 Kč 
SK KAČICE Fotbalový kemp 12 000 Kč 0 Kč 

Dětský den 20 000 Kč 20 000 Kč 
Pouťový turnaj 15 000 Kč 15 000 Kč 
Činnost klubu 90 000 Kč 80 000 Kč 
Turnaj žáků 12 000 Kč 12 000 Kč 
CELKEM 149 000 Kč 127 000 Kč 

SOKOL 
KAČICE 

Dětský karneval 8 000 Kč 8 000 Kč 
Badmintonový turnaj 5 000 Kč 5 000 Kč 
Čarodějnice 14 000 Kč 14 000 Kč 
Turnaj ve stolním tenise 5 000 Kč 5 000 Kč 
Nordic walking 3 000 Kč 3 000 Kč 
Turnaj ve stolním tenise 5 000 Kč 5 000 Kč 
Mikulášská besídka 9 000 Kč 9 000 Kč 
Badmintonový turnaj 5 000 Kč 5 000 Kč 
Činnost jednoty 85 000 Kč 80 000 Kč 
CELKEM 139 000 Kč 134 000 Kč 

Kačice letí Masopust 15 000 Kč 15 000 Kč 
Velikonoční trhy, 
vynášení Morany 

2 500 Kč 2 500 Kč 

Podzimní slavnosti 5 000 Kč 5 000 Kč 
Lampionový průvod 5 000 Kč 5 000 Kč 
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Vánoční dílničky 2 500 Kč 2 500 Kč 
Činnost spolku 20 000 Kč 20 000 Kč 
CELKEM 50 000 Kč 50 000 Kč 

Myslivci Činnost spolku 7 000 Kč 7 000 Kč 
p. O. Cyklistický trojboj 5 000 Kč 5 000 Kč 
 Sportovní den 6 000 Kč 6 000 Kč 
 CELKEM 11 000 Kč                 11 000 Kč 

 CELKEM 372 000 Kč                                       345 000 Kč 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuálních dotací na rok 2020 ve 
výši 345.000 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 139 bylo schváleno. 

 
5. Návrh rozpočtu na rok 2020. 

5.1.  Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Kačice. 

Tento bod je součástí bodu 5.2. 

ZO bere na vědomí. 

5.2. Schválení návrhu rozpočtu obce Kačice na rok 2020. 

Návrh rozpočtu je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních 
položek  tak,  aby  následně  vyjadřoval  závazné  ukazatele.  Finanční  hospodaření  zřízených 
příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ Kačice) je obsaženo v návrhu rozpočtu obce s vymezením 
navrženého finančního příspěvku obce na provoz a vymezením závazných ukazatelů. Návrh byl 
vyvěšen na úřední desce dne 25.11.2019 a byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve shodném termínu. Neprodleně po schválení návrhu rozpočtu v zastupitelstvu obce 
bude proveden jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby a současně i sdělení závazných 
ukazatelů rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. Rozpočet bude vyvěšen na 
internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení, dle §11a, odst.4, zák.250/2000. 
 
Plánované investiční akce na rok 2020: výstavba rybníku Chobot, výstavba v areálu č. p. 7, 
oprava  fasáda  budovy  bývalé  hasičárny,  oprava  soklu  v  ulici  Armádní,  rekonstrukce  ZŠ, 
biokoridor, oprava válečných hrobů, obnova PC vybavení na OÚ.  
 
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kačice  schvaluje  schodkový  rozpočet  obce  Kačice 
na rok 2020 s celkovými příjmy 38.167.700 Kč, celkovými výdaji 53.394.300 Kč a schodkem 
15.226.600 Kč, v členění dle přílohy. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých 
let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 140 bylo schváleno. 

 

5.3. Stavy na bankovních účtech. 
Stavy na bankovních účtech k 10.12.2019 celkem jsou 51.936.317,01 Kč + investiční fondy 
7.855.030,37 Kč (k 30.09.2019) a na hotovosti v pokladnách je 26.170 Kč.  
Stav hospodaření obce ke dni 30.11.2019: skutečné příjmy jsou 25.141.886,93 Kč a skutečné 
výdaje jsou 14.356.874,61 Kč. 
Starosta informoval o nárůstu investičních fondů. 
ZO bere na vědomí. 
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6. Rozpočtové opatření č. 7. 
Rozpočtové opatření se týká zejména přesunů v rámci a mezi paragrafy, které se nijak nedotknou 
celkové výše rozpočtu obce. Příjmy se navyšují o přijaté daně a pronájem pozemků, naopak výdaje 
se snižují o neproinvestované prostředky na výstavbu rybníka Chobot a pečovatelské byty. 
Rozpočtové opatření bude vyvěšeno na internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení, 
dle §11a, odst.4, zák.250/2000 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 141 bylo schváleno. 

 

7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 - 2023. 
Střednědobý rozpočtový výhled je každoročně aktualizován. Návrh střednědobého výhledu na roky 
2021 – 2023 byl vyvěšen od 25.11.2019 do 11.12.2019. 
Naplánované jsou následující investiční akce: 

- v roce  2021  –  rekonstrukce  obecních  budov  č.  p.  329,  č.p.  140,  č.  p.  20,  sportoviště 
u rybníka, dokončení stavby pečovatelského domu v č. p. 7; 

- v roce 2022 – oprava místních komunikací, rekonstrukce obecních budov;  
- v roce 2023 – obnova zeleně, rekonstrukce obecních budov, opravy místních komunikací. 

Velké investiční akce budou financovány pouze v případě, že se obci podaří získat dotační titul.  
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  obce 
Kačice na roky 2021 – 2023. 
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 142 bylo schváleno. 
 

8. Smlouva – odchyt psů – podpis smlouvy. 

Stejně jako v minulých letech je potřeba uzavřít smlouvu na odchyt psů i na rok 2020. Starosta 
navrhuje uzavřít smlouvu s útulkem Azyl naděje, kdy odměna za poskytnuté služby činí 18 Kč 
včetně DPH, na 1 obyvatele. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s útulkem Azyl naděje 
na odchyt psů za cenu 18 Kč na 1 obyvatele, včetně DPH na rok 2020 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 143 bylo schváleno. 
 
9. Smlouvy – údržba VO – podpis smlouvy. 

Smlouva o dílo s firmou Elektromontáže stavby s.r.o. byla podepsána v roce 2011. Od té doby se 
pravidelně podepisují dodatky, vždy na dobu 1 roku, na údržbu a opravy veřejného osvětlení.  
 
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kačice  schvaluje  uzavření  dodatku  Smlouvy  na  údržbu, 
provoz a opravy VO s firmou Elektromontáže stavby Slaný, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem 
dodatku smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 144 bylo schváleno. 
 
 
 

10. Smlouva – služby Jednotky dobrovolných hasičů. 
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Obec Kačice na konci listopadu obdržela oznámení od města Smečna o změně výše finančního 
příspěvku na činnost a přípravu společné jednotky požární ochrany. 
Zastupitelstvo města Smečna na svém zasedání dne 18.11.2019 schválilo navýšení podílu obcí na 
financování Sboru, a to ve výši 50 Kč na občana s účinností od 1.1.2020. 
Do roku 2018 jsme hradili roční příspěvek ve výši 7.000 Kč. V roce 2019 byla částka navýšena na 
11.000 Kč. Pro rok 2020 je navrhovaný příspěvek 60.000 Kč (tzn. 1200 občanů x 50 Kč). 
Bylo osloveno několik Sborů v okolí. V současné chvíli probíhá jednání se Sborem v Lánech a Žilině. 
ZO bere na vědomí. 
 

11. Dotace. 
11.1. MVN Chobot. 
Starosta informoval přítomné o probíhající výstavbě rybníka Chobot. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.2. Pečovatelský dům. 
Starosta informoval přítomné o probíhající výstavbě pečovatelského domu v areálu č. p. 7. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.3. Válečné hroby. 

Obec Kačice na konci listopadu obdržela stanovisko z Ministerstva obrany o přidělení dotace na 
opravu válečných hrobů ve výši bezmála 100.000 Kč. Realizace akce bude jaro/léto 2020. 
Bude se jednat o opravu válečného hrobu č. A9 (pohřebný Josef Hofner) a dále válečný hrob 
č. E103 (pohřbený Eduard Pik) a opravu nápisu na pomníku 2. sv. války v parku. 
ZO bere na vědomí. 
 

11.4. MAS Svatováslavsko. 

Místostarostka informovala přítomné o příspěvku 20.000 Kč na provoz kanceláře MAS 
Svatováclavsko, který byl v roce 2018 schválen jako každoroční příspěvek. 
Dále informovala o výši finančních prostředků, které obec prostřednictvím MAS získala nebo 
plánuje čerpat: 
- příměstské tábory a klub Kačice (družina od 15 do 17 hodin) – dotace cca 800.000 Kč 

(realizace v letech 2018-2020). V letech 2020 – 2022 je předpoklad čerpání dotace ve výši 
cca 1.500.000 Kč. 

- V roce 2018 několik místních podnikatelů využilo možnosti 50 % dotace na nákup vybavení 
potřebného pro rozvoj jejich podnikání. 

- Výstavba chodníku v ulici Čelechovická (realizace 2018) – dotace cca. 1.000.000 Kč. 
- V roce 2020 je plánovaná rekonstrukce učeben v ZŠ Kačice – bezbariérovost, změna příček; 

předpokládaná alokace  je 3.250.000 Kč. 
- biokoridor (realizace 2020) předpokládaná alokace 2.000.000 Kč. 

Celkem by se tedy mělo přes MAS načerpat přes 8 mil Kč. 
ZO bere na vědomí. 
 

12. Termíny zasedání ZO v roce 2020. 
 

Středa 29. ledna 2020 18:00 hod. 
Středa 26. února 2020 18:00 hod. 
Středa 25. března 2020 18:00 hod. 
Středa 29. dubna 2020 18:00 hod. 
Středa 27. května 2020 18:00 hod. 
Středa 24. června 2020 18:00 hod. 
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ZO bere na vědomí. 
 
13. Bytové a nebytové hospodářství. 

13.1. Pronájem skladovacích prostor v kasárnách. 

Dne 11.11.2019 byl zveřejněn záměr na pronájem skladovacích prostor v kasárnách. Celkem 
bylo vypsáno 7 skladovacích jednotek o velikosti 26 – 86 m 2 ve stavebním objektu č. 221 na 
pozemku 1145/2 v k. ú. Čelechovice. Žádosti bylo možné zasílat do 27.11.2019. Celkem bylo 
na OÚ doručeno 6 žádostí. 
- p. P. – nebytový prostor č. 1 o výměře 26 m2 
- p. K. – nebytový prostor č. 2 o výměře 33 m2 
- p. Š. – nebytový prostor č. 3 o výměře 86 m2 
- p. J. – nebytový prostor č. 4 o výměře 32 m2 
- p. Č. – nebytový prostor č. 5 o výměře 48 m2 
- Nadace Chance 4 Children – nebytový prostor č. 6 o výměře 47 m2 

 
Žadatelé  o  nebytové  prostory  č.  1  -  5  jsou  původní  nájemci  z č.  p.  7,  u  kterých  již  bylo 
zastupitelstvem odsouhlaseno, že jim jako kompenzace za rekonstrukci prostor bude odpuštěn 
nájem na 4. čtvrtletí roku 2019 a celý rok 2020. U nadace Chance 4 Children je potřeba stanovit 
cenu za roční pronájem prostor. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít nájemní smlouvy na nebytové 
prostory č. 1 - 5 s p. P. (nebytový prostor č. 1 o výměře 26 m 2), p. K. (nebytový prostor č. 2 
o výměře 33 m2), p. Š. (nebytový prostor č. 3 o výměře 86 m2), p. J. (nebytový prostor č. 4 o 
výměře 32 m2), p. Č. (nebytový prostor č. 5 o výměře 48 m 2) a pověřuje starostu podpisem 
nájemní smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 145 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít nájemní smlouvy na nebytový 
prostor č. 6 s Nadací Chance 4 Children za symbolické nájemné 1.000 Kč za rok od 01.01.2020 
a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 146 bylo schváleno. 
 

13.2. Žádost o povolení stavebních úprav v bytě č. p. 309/2. 

Obec  Kačice  obdržela  na  začátku  prosince  žádost  o  povolení  stavebních  úprav  v bytové 
jednotce č. p. 309/2. 

 
18:57 příchod pí Abrhámové. 
 

Jedná se o tyto stavební úpravy: 

- Výměna  stávajícího  okna  za  francouzské  dveře  –  lepší  přístup  na  oplocenou  zahradu, 
realizace na náklady žadatele;  

Středa 26. srpna 2020 18:00 hod. 
Středa 7. října 2020 18:00 hod. 
Středa 4. listopadu 2020 18:00 hod. 
Středa 16. prosince 2020 18:00 hod. 
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- Výměna starých topných těles – stará tělesa, malá výhřevnost; realizace na náklady obce; 
- Ložnice + obývací pokoj – změna dveří, nové podlahy, sádrokarton na strop, realizace na 

nálady žadatele; 
- Dětské pokoje – nové podlahy, sádrokarton na strop, změna kuchyně na dětský pokoj, 

realizace na náklady žadatele; 
- Kuchyň – kompletní nová kuchyňská linka, přestavba do předsíně (před koupelnu a WC), 

realizace na náklady žadatele; 
- Koupelna – nová podlaha, obklady, výměna celého příslušenství, změna dveří, realizace na 

náklady žadatele. 

 
Diskuse viz audiozáznam. 

 
Zastupitelé nesouhlasí s výměnou stávajícího okna za francouzské dveře – zásahem do nosné 
zdi by mohla být narušena statika celého domu. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje stavební úpravy v nájemním bytě č. p. 
309/2 dle předložené žádosti v rozsahu: 

- výměna starých topných těles včetně rozvodů, realizace na náklady obce; 
- ložnice  +  obývací  pokoj  –  změna  dveří,  nové  podlahy,  sádrokarton  na  strop, 

realizace na nálady žadatele; 
- dětské pokoje – nové podlahy, sádrokarton na strop, změna kuchyně na dětský 

pokoj, realizace na náklady žadatele; 
- kuchyň – kompletní nová kuchyňská linka, přestavba do předsíně (před koupelnu 

a WC), realizace na náklady žadatele; 
- koupelna  –  nová  podlaha,  obklady,  výměna  celého  příslušenství,  změna  dveří, 

realizace na náklady žadatele, 

a nesouhlasí s výměnou stávajícího okna za francouzské dveře. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 147 bylo schváleno. 

 
 

13.3. Dlužníci. 

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

14. Různé. 
14.1. Informace o akcích. 

Realizované akce: 

09.11.2019 – lampionový průvod – zúčastnilo se cca 120 dětí 

30.11.2019 – Adventní trhy a dílničky – vystoupily děti z MŠ a ZŠ Kačice, tradiční nalévání 

07.12.2019 – Mikulášská zábava pro děti a Čertovská zábava pro dospělé – zúčastnilo se cca 
60 dětí, 

 

Připravované akce: 

14.12.2019 – zájezd na Vánoční trhy, 

23.12.2019 – Vánoce pro zvířátka – sraz v 15 hod. u kapličky. Pořádá spolek Kačice letí. 
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23.12.2019  –  zpívání koled  u  stromečku  a  rozdávání  Betlémského  světla.  Sraz  v 17  hodin 
u betlémku. Pořádá obec Kačice, 

26.12.2019 – Vánoční badmintonový turnaj – pořádá TJ Sokol, 

26.12.2019 – ohňostroj – pořádá p. Vicenec od 18 hodin,  

28.12.2019 – pochod na haldu – sraz v 9:30 Kachny. Pořádá p. M., 

31.12.2019 – Silvestrovský fotbal – sraz v 10 hodin, výkop v 11 hodin. Pořádá SK Kačice,  

01.01.2020 – Novoroční setkání a společný přípitek – pořádá obec Kačice v 00:30 hod. na 
návsi, 

18.01.2020 – Maškarní zábava – začátek ve 20 hodin. Pořádá spolek Kačice letí, 

29.01.2020 – veřejné zasedání ZO Kačice. 

ZO bere na vědomí. 

 

14.2. Otevírací doba OÚ, knihovny a sběrného dvora během vánočních svátků. 
Místostarostka informovala přítomné o otevírací době OÚ, knihovny a sběrného dvora během 
vánočních svátků: 

Obecní úřad 
PO 23.12.2019  07:15 – 13:00 
ÚT 24.12.2019  ZAVŘENO 
ST 25.12.2019  ZAVŘENO 
ČT 26.12.2019  ZAVŘENO 
PÁ 27.12.2019  ZAVŘENO 
PO 30.12.2019  07:15 – 14:00 
ÚT 31.12.2019  ZAVŘENO 
ST 01.01.2020  ZAVŘENO 
ČT 02.01.2020  07:00 – 11:30 
PÁ 03.01.2020  ZAVŘENO 
 
Sběrný dvůr 
SO 21.12.2019  08:00 – 12:00 
ST 24.12.2019  ZAVŘENO 
SO 28.12.2019  08:00 – 12:00 
ST 01.01.202  ZAVŘENO 
SO 04.01.2020   08:00 – 12:00 
 
Knihovna 
Út 24.12.2019   ZAVŘENO 
Út 31.12.2019  ZAVŘENO 
ZO bere na vědomí. 
 

14.3. Kačický zpravodaj. 

Zpravodaj bude vycházet v posledním předvánočním týdnu. 
ZO bere na vědomí. 
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14.4. Shrnutí roku 2019 a výhled na rok 2020. 

Tento bod je zařazen na konec zasedání. 
Starosta požádal zastupitele o schůzku před lednovým zasedáním – termín bude upřesněn.  
Dále starosta shrnul rok 2019, který byl vydařený i když hektický. Povedla se uspořádat spousta 
kulturních a sportovních akcí. Dařilo se i v investičních akcích  – zahájení výstavby rybníka 
Chobot, zahájení výstavby domu s pečovatelskou službou. Z menších investičních akcí to byla 
oprava sociálního zařízení MŠ a tělocvičny ZŠ, 3. část veřejného osvětlení. I pro rok 2020 je 
naplánována spousta nejen kulturních a sportovních akcí, ale i těch investičních (biokoridor, 
přestavba učeben ZŠ). 
Na závěr starosta poděkoval všem, kdo se podílel na přípravě akcí, a za poskytnuté dotace. 
ZO bere na vědomí. 
 

14.5. Odpadové hospodářství. 

Starosta informoval ZO, že je potřeba podepsat dodatky smluv, a to dodatek č. 7 ke smlouvě 
č. 2009/1/029 o odvozu komunálního odpadu, kde došlo ze strany AVE k navýšení ceny. 

A dále dodatek č. 8 k příloze 1 smlouvy č. 2009/2/029 o sběru vytříděných složek komunálního 
odpadu, kde došlo taktéž k navýšení cen. 
 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kačice  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  7  ke  smlouvě 
č. 2009/2/029 a dodatku č. 8 k příloze 1 smlouvy č. 2009/2/209 uzavřené s firmou AVE s.r.o. 
a pověřuje starostu podpisem dodatků. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 148 bylo schváleno. 
 

14.6. Novela nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC. 
Vláda na svém jednání dne 09.12.2019 schválila novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn  členů  zastupitelstev  územních  samosprávných  celků.  Dosavadní  částky  stanovené 
v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 01.01.2020. Číslo nařízení bude 
známo až po publikaci ve Sbírce zákonů.  
Novela zvyšuje maximální částky, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstev. 
Nařízením vlády se k 01.01.2020 nárokově zvyšují odměny uvolněným členům zastupitelstev. 
Pro neuvolněné členy zastupitelstev je potřeba zvýšení odměn schválit zastupitelstvem obce.  

 do 31. 12. 2019 od 1. 1. 2020  
Starosta 54 715 Kč 60 187 ze zákona 
Místostarosta 29 546 Kč 32 501 Usnesením ZO 
Předseda výboru 3 283 Kč 3 611 Usnesením ZO 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva  na  maximální  částku  dle  novely  nařízení  vlády  č.  318/2017  s účinností  od 
01.01.2020.  
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 149 bylo schváleno. 
 
 
14.7. Nabídka neziskové organizace sázímestromy.cz. 

P. Fikes seznámil ZO s nabídkou výsadby stromů na obecních nebo státních pozemcích. Stromy 
se sází na obcí vytipovaných pozemcích např. formou teambuildingu. 
P. Fikes navrhuje firmu zkontaktovat.  
ZO bere na vědomí. 
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15. Diskuze. 

p. Ondráček vznesl dotaz, jak to vypadá s prodejem ubytovny.  – Starosta informoval, že ubytovnu 
již prodává realitní kancelář. Cena za tuto nemovitost je přemrštěná. 

Starosta  informoval,  že  v ulici  Dlážděná  již  byly  uděleny  dvě  pokuty  za  neoprávněný  vjezd. 
P. Pokorný informoval, že bylo přislíbeno i hlídkování PČR v ulicích Dlážděná a Čelechovická.  

Pí P. vznesla dotaz na cenu za svoz komunálního odpadu v roce 2020. -  cena zůstává stejná jako 
v roce 2019. 

Další diskuze viz audiozáznam. 

ZO bere na vědomí. 

 

Konec jednání ZO v 19:55 hod. 

Zápis byl pořízen dne 16.12.2019 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček - starosta 

 

 

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

Jana Vaníčková – ověřovatelka              Radek Vaněk – ověřovatel 

20.12.2019 06.01.2020
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Shrnutí usnesení zápisu č. 12/2019: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený program zasedání. 

3. ZO souhlasí se jmenováním paní Vaníčkové a pana Vaňka ověřovateli zápisu a pí Kvapilové 
jako zapisovatelky. 

4. Zastupitelstvo  obce  schvaluje  poskytnutí  individuálních  dotací  na  rok  2020  ve  výši 
345.000 Kč. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020. 
5.1. Součást bodu 5.2. 

5.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje schodkový rozpočet obce Kačice na rok 2020 
s celkovými  příjmy  38.167.700  Kč,  celkovými  výdaji  53.394.300  Kč  a  schodkem 
15.226.600 Kč,  v členění  dle  přílohy.  Schodek  bude  uhrazen  finančními  prostředky 
z minulých let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

5.3. ZO bere na vědomí stavy na bankovních účtech. 
6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kačice na roky 
2021 – 2023. 

8. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s útulkem Azyl naděje na odchyt psů 
za cenu 18 Kč na 1 obyvatele, včetně DPH na rok 2020 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  

9. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku Smlouvy na údržbu, provoz a opravy 
VO s firmou Elektromontáže stavby Slaný, s.r.o. a pověřuje  starostu podpisem dodatku 
smlouvy. 

10. ZO bere na vědomí jednání s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů. 

11. Dotace. 

11.1. ZO bere na vědomí poskytnutou dotaci na MVN Chobot. 

11.2. ZO bere na vědomí poskytnutou dotaci na pečovatelský dům. 

11.3. ZO bere na vědomí poskytnutou dotaci na opravu válečných hrobů. 

11.4. ZO  bere  na  vědomí  každoroční  příspěvek  pro  MAS  Svatováclavsko  a  poskytnuté 
dotace od MAS. 

12. ZO bere na vědomí termíny zasedání ZO v roce 2020. 

13. Bytové a nebytové hospodářství. 

13.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít nájemní smlouvy na nebytové prostory 
č. 1 - 5 s p. P. (nebytový prostor č. 1 o výměře 26 m 2), p. K. (nebytový prostor č. 2 o 
výměře 33 m2), p. Š. (nebytový prostor č. 3 o výměře 86 m 2), p. J. (nebytový prostor 
č. 4 o výměře 32 m2), p. Č. (nebytový prostor č. 5 o výměře 48 m2) a pověřuje starostu 
podpisem nájemní smlouvy. 

Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 6 
s Nadací Chance 4 Children za symbolické nájemné 1.000 Kč za rok od 01.01.2020 
a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

13.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje stavební úpravy v nájemním bytě č. p. 309/2 
dle předložené žádosti v rozsahu: 

- výměna starých topných těles včetně rozvodů, realizace na náklady obce; 
- ložnice  +  obývací  pokoj  –  změna  dveří,  nové  podlahy,  sádrokarton  na  strop, 

realizace na nálady žadatele; 
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- dětské pokoje  – nové podlahy, sádrokarton na strop, změna kuchyně na dětský 
pokoj, realizace na náklady žadatele; 

- kuchyň – kompletní nová kuchyňská linka, přestavba do předsíně (před koupelnu 
a WC), realizace na náklady žadatele; 

- koupelna  –  nová  podlaha,  obklady,  výměna  celého  příslušenství,  změna  dveří, 
realizace na náklady žadatele, 

a nesouhlasí s výměnou stávajícího okna za francouzské dveře. 

13.3. ZO bere na vědomí dlužníky 

14. Různé: 

14.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 

14.2. ZO bere na vědomí otevírací dobu na OÚ, v knihovně a na sběrném dvoře v době 
vánočních svátků. 

14.3. ZO bere na vědomí vydání Kačického zpravodaje. 

14.4. ZO bere na vědomí shrnutí roku 2019. 

14.5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě 
č. 2009/2/029 a dodatku č. 8 k příloze 1 smlouvy č. 2009/2/209 uzavřené s firmou 
AVE s.r.o. a pověřuje starostu podpisem dodatků. 

14.6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva na maximální částku dle novely nařízení vlády č. 318/2017 s účinností 
od 01.01.2020.  

14.7. ZO bere na vědomí nabídku sázení stromů. 

15. ZO bere na vědomí diskusi. 

 

Konec jednání ZO v 19:55 hod. 

Zápis byl pořízen dne 16.12.2019 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  06.01.202020.12.2019
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