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13/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 29.01.2020 
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: 0 

Hosté: 16 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 22.01.2020 – 29.01.2020. 

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. 150 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. Podpis smlouvy o zajištění požární ochrany. 

 5. Rozpočtové opatření. 

5.1 Rozpočtové opatření č. 8/2019. 

5.2 Rozpočtové opatření č. 1/2020. 

6. Dotace. 

6.1 Veřejnoprávní smlouvy – individuální dotace. 

6.2  Informace k VŘ na rekonstrukci ZŠ. 

 7. Bytové a nebytové hospodářství. 

7.1 Přidělení bytu č.p. 304/2 v ulici Armádní. 

7.2 Žádosti – rekonstrukce obecních bytů. 

7.3 Zřízení věcného břemene služebnosti p. č. 218/12 – VKM a. s. 

7.4 Dlužníci. 

 8. Různé. 

8.1 Informace o akcích. 

8.2 Příměstský tábor. 

9. Diskuze. 
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Doplnění programu:  

8.3 Směna pozemků. 
8.4 Návratná půjčka pro Sokol Kačice. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 151 bylo schváleno. 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

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

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Fikese a pana 
Ondráčka ověřovateli zápisu a pí Slámové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 152 bylo schváleno. 
 

4. Podpis smlouvy o zajištění požární ochrany 

Obec Kačice na konci listopadu obdržela od města Smečna návrh na zvýšení příspěvku na činnost 
JSDH z 11.000 Kč na 60.000 Kč. Z tohoto důvodu Obec Kačice vstoupila do jednání se sbory v okolí. 
JSDH Lány budou zajišťovat požární ochranu na k. ú. Kačice v souladu se zákonem 133/1985 Sb. 
o požární ochraně s účinností od 1. února 2020. Výše příspěvku bude 30 000 Kč na jeden kalendářní 
rok. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na činnost JSDH 
Lány a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 153 bylo schváleno. 

 
5. Rozpočtové opatření 

5.1.  Rozpočtové opatření č. 8/2019 

Na straně příjmů došla k navýšení u daně z příjmu FO a PO a u příjmů z pronájmu nemovitých 
a movitých věcí. Byly poníženy částky u položky investiční dotace (rybník Chobot). 

Schváleno starostou 14.01.2020. 

ZO bere na vědomí. 

5.2. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Na straně příjmů došlo k navýšení z důvodu přijetí dotace na rekonstrukci válečných hrobů, 
dále došlo k ponížení dotace ze státního rozpočtu. Na straně výdajů došlo zejména k navýšení 
položky příspěvku hasičům. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 154 bylo schváleno. 
 

6. Dotace 
6.1 Veřejnoprávní smlouvy – individuální dotace 
Zastupitelstvo obce jednalo o poskytnutí individuálních dotací na minulém zasedání.  
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Ustanovení § 10 písmeno d zákona č. 250/2000 Sb. zakládá povinnost poskytovatele zveřejnit 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem 
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. 
Veřejnoprávní smlouvy se zveřejňují pouze způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce na činnost spolků a pořádané akce, které se 
uskuteční v roce 2020 s p. F. na částku 16.000 Kč, spolkem Kačice letí, z. s. na částku 
50.000 Kč, mysliveckým spolkem na částku 7.000 Kč, p. O. na částku 11.000 Kč, SK Kačice na 
částku 127.000 Kč, TJ Sokolem Kačice na částku 134.000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
smluv. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 155 bylo schváleno. 
 
6.2 Informace k VŘ na rekonstrukci ZŠ. 

Předsedající informoval přítomné o výběrovém řízení na rekonstrukci ZŠ. Jedná se o 
modernizaci učeben. Obec podala žádost o dotaci, je již vydáno stavební povolení. Výběrové 
řízení bude vypsáno dle pravidel IROP, kde je doporučeno vypsání jako uzavřená výzva na 
vybavení učeben. Osloveny budou minimálně 3 firmy. Vše se musí stihnout přes prázdniny. 
ZO bere na vědomí. 

 

7. Bytové a nebytové hospodářství. 
7.1 Přidělení bytu č.p. 304/2 v ulici Armádní. 
Dne 10.1.2020 byl zveřejněn záměr obce pronajmout k užívání volný byt 2+1 v ulici Armádní 
č. p. 304. o celkové ploše 63,59 m2 a část pozemku p. č. 546/2 o výměře 226,5 m2. Výše 
nájemného za byt na 3 měsíce činí 8.010 Kč plus poplatky a vybavení a výše nájemného za 
pozemek na 1 rok činí 906 Kč. Celkem bylo na OÚ Kačice do pondělí 27. ledna 2020 doručeno 
12 žádostí o byt (viz příloha). 

Diskuse – nikdo se nevyjádřil. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s pí E. K. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy od 1. února 2020. V případě, že nedojde k podpisu smlouvy, tak 
druhým v pořadí bude pan J. V. 
Výsledek hlasování: Pro 5, zdrželi se 4 (Abrhámová, Beznoska, Vaníčková, 
Veselská) 
Usnesení č. 156 bylo schváleno. 
 
7.2 Žádosti o rekonstrukce obecních bytů 
Dle opatření starosty č. 1/2019, týkající se pravidel hrazení drobných oprav: 
Obec, jako vlastník nemovitosti, uhradí náklady na materiál, žadatel, tedy nájemce bytu uhradí 
náklady na práci. 
V případě, že náklady na materiál budou činit v součtu max. 20.000 Kč, bude o věci rozhodovat 
stavební výbor společně se starostou obce. Pokud náklady na materiál překročí částku 20.000 
Kč, bude o financování opravy rozhodovat zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání. 
Na OÚ Kačice byly doručeny 2 žádosti k projednání: 

 
1) Pí M. – žádost o výměnu podlahy v pokoji o rozměrech 4 x 4,5 m.  

Celkové náklady na rekonstrukci podlahy činí 6.114 Kč. 
Dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o drobných úpravách v bytech součet nákladů za 
drobné opravy nesmí přesáhnout 100 Kč / m2 podlahové plochy za kalendářní rok, což při 
podlahové ploše zmíněného bytu 63,59 m2 čítá 6.359 Kč za rok. 
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Starosta navrhuje ZO v tomto případě náklady na výměnu podlahové krytiny dle 
zmíněného nařízení vlády neproplácet. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje proplacení nákladů na výměnu 
podlahové krytiny v bytě. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 157 bylo schváleno. 

 
2) Manželé O. – žádost o částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci koupelny ze 

zdravotních důvodů, kdy je potřeba vyměnit vanu za sprchový kout. Rekonstrukce je 
naplánována na květen 2020. 
Je nutné doložit rozdělené rozpočty na materiál a na práci. Stavební výbor následně 
rozhodne, které položky doporučí zastupitelstvu proplatit. Bude vydán souhlas 
s rekonstrukcí a také možnost využití sběrného dvora. 
ZO bere na vědomí. 

 

7.3 Zřízení věcného břemene služebnosti p. č. 218/12 – VKM a. s. 

Koncem roku 2019 poslaly Vodárny Kladno-Mělník smlouvu na zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 218/12 o výměře 5.184 m2 v k. ú. Kačice v ulici 
Nádražní za jednorázovou úplatu 1.000 Kč bez DPH. 

ZO Kačice na svém zasedání dne 30.08.2017 schválilo vybudování splaškové kanalizace a její 
uložení do komunikace ul. Nádražní p. č. 218/12 v k. ú. Kačice a zároveň schválila uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene s p. K. 

Dne 04.10.2017 byla s p. K. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 

Po dohodě mezi obcí Kačice, p. K. a VKM byla kanalizace předána VKM. 

Nyní je potřeba s VKM uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě s VKM na pozemku p. č. 218/12 v k. ú Kačice za 
jednorázovou úplatu 1000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 144 bylo schváleno. 

 
7.4 Dlužníci 
Starosta informoval o stavu dlužníků – viz příloha.  
ZO bere na vědomí. 

 
8. Různé 

8.1 Informace o akcích 

23.12. krmení zvířátek, zpívání koled 
26.12. badmintonový turnaj – zúčastnilo se 12 týmů 
28.12. pochod na haldu – pěkná účast, krásný výhled do okolí, příjemná procházka 
31.12. silvestrovský fotbálek 
01.01. novoroční setkání – hojná účast, nepřítomnost ohňostroje nevadila 
18.01. kačický karneval – úžasné masky, povedená akce 
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Připravované akce 
21.2.   Sportovní ples – hraje skupina V pantoflích 
29.2.   Masopust – sraz ve 13.00 u kachny, po skončení bude následovat dětský karneval 
29.2.   Dětský karneval – čas zahájení bude upřesněn 
ZO bere na vědomí. 

 
8.2 Příměstský tábor 
Místostarostka informovala ZO o podmínkách účasti dětí na příměstském táboře. 
Tématem tábora bude Cesta kolem světa. I. turnus bude v termínu od 6. – 10. července 2020 
a II. turnus bude v termínu od 03. – 07. srpna 2020. Ceny zůstávají stejné: 1.000 Kč / dítě za 
jeden turnus s pobytem v obci Kačice a 1.500 Kč / dítě s trvalým pobytem mimo obec. Tábor 
je vhodný pro děti od 6 do 12 let – podmínkou je absolvování 1. třídy základní školy. 
Přihlášky se budou přijímat od 16. března 2020 od 7.15 na OÚ Kačice. Kapacita každého 
turnusu je 25 dětí. 
V případě obou turnusů dostanou přednost děti s trvalým pobytem v Kačici (pokud nebude 
kapacita turnusů zaplněna místními dětmi do 31. března 2020, bude umožněno přihlášení dětí 
navštěvujících místní ZŠ a dále dětí s trvalým pobytem mimo obec, avšak v rámci území MAS 
Svatováclavsko. V případě druhého turnusu dostanou přednost děti, které se nezúčastnily 
turnusu prvního. 

 
P. O. vznesl dotaz, jak to vypadá s III. turnusem tábora 
Místostarostka informovala, že obec podala žádost o dotaci na pořádání III. turnusu 
příměstského tábora, který by byl pořádaný jako fotbalový kemp. V dubnu se dozvíme, zda 
jsme byli úspěšnými žadateli.  
ZO bere na vědomí. 

 
 

8.3 Směna pozemků 
Na OÚ Kačice byl dne 21. ledna doručen návrh na směnu pozemků od ZD Kačák. Jedná se 
o pozemky 270/5, 270/6, 298/3, 695/17, 709/7, 712/10, 730/5, 730/9, 730/22, 731/3, 731/4, 
731/9, 731/14, 735/4 o celkové výměře 1099 m2 v k. ú. Kačice. Jedná se o pozemky 
v intravilánu obce Kačice. 
Obec může nabídnout ZD Kačák ke směně pozemek p. č. 644/38 o výměře 878 m2 v k. ú. 
Kačice. 
Záměr na směnu bude vypsán a vyvěšen na úřední desce. 
ZO bere na vědomí. 

 
8.4 Návratná půjčka pro Sokol Kačice 
P. Pokorný informoval o možnosti získat z MAS Svatováclavsko dotaci na rekonstrukci 
sokolovny ve výši cca 400.000 Kč. Financována by byla výměna oken, dveří, oprava střechy a 
okapů. Dotace je splatná až po realizaci díla. Z tohoto důvodu se TJ Sokol chystá Obec Kačice 
požádat o návratnou půjčku. 
ZO bere na vědomí. 
 

9. Diskuze. 

P. O. vznesl dotaz, jak to vypadá s Biokoridorem.  – Starosta informoval, že je podána žádost o 
dotaci na Ministerstvo životního prostředí – zda jsme byli úspěšnými žadateli se dozvíme asi v 
dubnu 

Pí Č. vznesla připomínku k fungování místního rozhlasu. Bude provedena zvuková zkouška, při 
posledním hlášení nebyla puštěna znělka před hlášením.  
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P. M. – v domácnosti má tranzistor, pokud se hlásí, slyší to v místnosti. – Starosta informoval, že 
novou rozhlasovou ústřednu můžeme využít i rozesílání informačních SMS či e-mailů. V březnu 
provedeme anketu, kdo by měl o tyto služby zájem.  

Další diskuze viz audiozáznam. 

ZO bere na vědomí. 

 

Konec jednání ZO v 19:05 hod. 

Zápis byl pořízen dne 03.02.2020 

 

Vyvěšeno: 06.02.2020     Sejmuto: 21.02.2020 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček - starosta 

 

 

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

Metoděj Fikes – ověřovatel              Vladimír Ondráček – ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 13/2020: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený program zasedání. 

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

4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na činnost JSDH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

5. Rozpočtové opatření. 
5.1. ZO bere na vědomé rozpočtové opatření 8/2019 schválené starostou. 

5.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 
6. Dotace. 

6.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí 
individuálních dotací z rozpočtu obce na činnost spolků a pořádané akce, které se 
uskuteční v roce 2020 s p. F. na částku 16.000 Kč, spolkem Kačice letí z.s. na částku 
50 000 Kč, mysliveckým spolkem na částku 7 000 Kč, p. O. na částku 11 000 Kč, SK 
Kačice na částku 127 000 Kč, TJ Sokolem Kačice na částku 134 000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smluv. 

6.2. ZO bere na vědomí informace k výběrovému řízení na rekonstrukci učeben v ZŠ 
Kačice. 

7. Bytové a nebytové hospodářství. 

7.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s pí E. K. a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy od 1. února 2020. V případě, že nedojde k podpisu smlouvy, tak 
druhým v pořadí bude pan J. V. 

7.2. a) Zastupitelstvo obce neschvaluje proplacení nákladů na výměnu podlahové krytiny 
v bytě. 

b) ZO bere na vědomí žádost o částečnou úhradu na rekonstrukci koupelny a 
dohodu o doložení rozpočtu na materiál a práci. 

7.3. ZO bere na vědomí dlužníky 

8. Různé: 

8.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 

8.2. ZO bere na vědomí příměstský tábor. 

8.3. ZO bere na vědomí návrh směny pozemků se ZD Kačák. 

8.4. ZO bere na vědomí chystanou žádost od TJ Sokol na bezúročnou půjčku.  

9. ZO bere na vědomí diskusi. 

 

Konec jednání ZO v 19:05 hod. 

Zápis byl pořízen dne 03.02.2020 

 

 

Vyvěšeno: 06.02.2020      Sejmuto: 21.02.2020 

 














