
 

Stránka 1 z 7 
 

14/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 26.02.2020 
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: 4 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 19.02.2020 – 26.02.2020. 

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. 145 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. 2/2020. 

5. Schválení dodatků ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 – Novostavba pečovatelského domu 

v obci Kačice. 

6. Bytové a nebytové hospodářství. 

6.1. Směna pozemku ve vlastnictví obce p. č. 644/38 v k. ú. Kačice 

6.2. Zřízení věcného břemene služebnosti a dohoda o umístění stavby na pozemku p. č. 

310/16 v k. ú. Kačice. 

6.3. Dlužníci. 

7. Různé. 

7.1. Informace o akcích. 

8. Diskuse. 

 
Doplnění programu:  
7.2. Veřejná zakázka na rekonstrukci ZŠ a MŠ Kačice. 

7.2.1. Zadání veřejné zakázky. 
7.2.2. Jmenování hodnotící komise. 

7.3. Restaurace Obecňák. 
7.4. Oprava kanalizace č. p. 7. 
7.5. Oprava škod způsobených silným větrem. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
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Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 146 bylo schváleno. 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pí Vaníčkovou a pí Abrhámovou a jako zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním paní Vaníčkové a paní 
Abrhámové ověřovatelkami zápisu a paní Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 147 bylo schváleno. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2020. 

Na straně příjmů došlo k navýšení za prodej pozemku pod trafostanicí v č. p. 7 společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. Na straně výdajů došlo k navýšení za platbu společnosti TNT Consulting, za podání 
žádosti na biokoridor. Na tento výdaj byly přesunuty částečně prostředky z paragrafu rezervy. 
V celkovém součtu příjmy/výdaje nedošlo k žádnému navýšení. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 148 bylo schváleno. 

 
5. Schválení dodatků ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 – Novostavba 

pečovatelského domu v obci Kačice. 
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  OUK-705/2019 

Smlouva o dílo byla uzavřena 09.09.2019 se společností ACG Real s.r.o. na projekt 
„Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“. 

Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla o částku ve výši 2.315.840 Kč. Tato částka 
představuje snížení ceny u chybně oceněné položky M21 č. 339 v položkovém rozpočtu, 
o položku SO 05 (C) HLOUBĚTÍN - REVIZE 13, Specifikace materiálu - Elektrická požární 
signalizace (EPS), která byla do našeho položkového rozpočtu vložena omylem.  

Původní cena díla ve výši 19.673.730,31 Kč bez DPH se snižuje o částku 2.315.840 Kč bez DPH 
na částku 17.357.890,31 Kč bez DPH. Zhotovitel vzniklou chybu uznává, a proto uzavírá tento 
dodatek, aby se chyba napravila.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OUK-
705/2019 na projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“, kde je uvedena nová 
snížená cena díla na částku 17.357.890,31 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 149 bylo schváleno. 
 

b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 

Smlouva o dílo byla uzavřena 09.09.2019 se společností ACG Real s.r.o. na projekt 
„Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“. 

Jedná se o vícepráce odsouhlasené technickým i autorským dozorem – sanace zdí, podpěrná 
zeď, zpevňující věnce. Účastníci se proto dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě. 
Dodatek je uzavírán v souladu s odstavcem 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se tedy o 
změnu, která nemění původní hodnotu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 
práce o více než 15 %. 
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Původní cena díla ve výši 17.357.890,31 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 934.907,69 Kč bez 
DPH na částku 18.292.798,00 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OUK-
705/2019 na projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“, kde je uvedena 
zvýšená cena díla na částku 18.292.798 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 150 bylo schváleno. 

 
6. Bytové a nebytové hospodářství. 

6.1 Směna pozemku ve vlastnictví obce p. č. 644/38 v k. ú. Kačice. 

07.02.2020 byl zveřejněn záměr obce na směnu pozemků. Jedná se o pozemek ve vlastnictví 
obce parc. č. 644/38 v k. ú. Kačice – orná půda, o výměře 878 m2, za pozemky ve 
vlastnictví ZD Kačák: 
- pozemek parc. č. 270/5 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 97 m2 
- pozemek parc. č. 270/6 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 155 m2 
- pozemek parc. č. 298/3 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 7 m2 
- pozemek parc. č. 695/17 v k. ú. Kačice – trvalý travní porost, o výměře 57 m2 
- pozemek parc. č. 709/7 v k. ú. Kačice – orná půda, o výměře 21 m2 
- pozemek parc. č. 712/10 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 29 m2 
- pozemek parc. č. 730/5 v k. ú. Kačice – koryto vodního toku, vodní plocha, 

o výměře 54 m2 
- pozemek parc. č. 730/9 v k. ú. Kačice – koryto vodního toku, vodní plocha, 

o výměře 69 m2 
- pozemek parc. č. 730/22 v k. ú. Kačice – koryto vodního toku, vodní plocha, 

o výměře 69 m2 
- pozemek parc. č. 731/3 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 51 m2 
- pozemek parc. č. 731/4 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 65 m2 
- pozemek parc. č. 731/9 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 70 m2 
- pozemek parc. č. 731/14 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 109 m2 
- pozemek parc. č. 735/4 v k. ú. Kačice – ostatní plocha, zeleň, o výměře 246 m2 
 
Podmínky směny: 
- Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. 
- Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí Zemědělské družstvo 

Kačák.  
- Zemědělské družstvo Kačák zajistí a předá návrh na vklad spolu s povinnými přílohami na 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
- Zemědělské družstvo Kačák zajistí na svůj náklad návrh směnné smlouvy včetně povinných 

příloh. 
 
Žádosti bylo možné podávat do 24.02.2020 na obecní úřad Kačice. Byla doručena pouze jedna 
nabídka, a to od ZD Kačák, kde souhlasí s navrženými podmínkami směny pozemků. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje směnu pozemku p. č. 644/38 v k. ú. 
Kačice ve vlastnictví obce Kačice, zapsaného na LV 10001 za pozemky ve vlastnictví ZD Kačák 
zapsané na LV 792 p. č. 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 za podmínek že směna bude provedena bez finančního 
vyrovnání, Zemědělské družstvo Kačák uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru 
nemovitostí,  zajistí a předá návrh na vklad spolu s povinnými přílohami na Katastrální úřad 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na svůj náklad zajistí návrh směnné 
smlouvy včetně povinných příloh a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Pokorný) 
Usnesení č. 151 bylo schváleno. 
 
6.2 Zřízení věcného břemene služebnosti a dohoda o umístění stavby na 

pozemku p. č. 310/16 v k. ú. Kačice. 

Začátkem měsíce února 2020 obdržela obec Kačice žádost od ČEZ Distribuce a.s.  o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby. Smlouva se týká 
pozemku p. č. 310/16 v k. ú. Kačice o ploše 18,2 m2. Jednorázová náhrada ze strany 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. je 1.000 Kč. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku p. č. 310/16 v k. ú. Kačice za jednorázovou 
úplatu 1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 152 bylo schváleno. 

 
6.3. Dlužníci. 
Místostarostka informovala ZO o stavu dlužníků. 
ZO bere na vědomí. 

7. Různé. 
7.1. Informace o akcích.  

21.02.2020 Sportovní ples.  
29.02.2020 Masopust – sraz ve 13:00 u kachny, po skončení bude následovat dětský karneval 
29.02.2020 Dětský karneval – od 16 hodin, navazuje na Masopust. 

 
Připravované akce: 
20.03.2020 – ples obce Kačice a ZŠ Kačice – prodej lístků bude zahájen 16.03.2020. 
17.03.2020 – zahájení přihlašování dětí na příměstský tábor. 
ZO bere na vědomí. 

 
7.2. Veřejná zakázka na Rekonstrukci ZŠ a MŠ Kačice. 
7.2.1.  Zadání veřejné zakázky. 
Zakázka bude rozdělena na 2 části – na stavební práce a na vybavení. 
Zakázka bude realizována dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014 – 2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj s pravidly IROP. 
Zakázka bude realizována jako uzavřená výzva dle výše uvedených pravidel. 
Starosta navrhuje v rámci stavební části oslovit firmy: Otistav s.r.o., Mariael s.r.o., Vcomfort 
s.r.o., STAVO Kladno s.r.o. A dále v rámci části vybavení navrhuje oslovit firmy: MULTIP 
Moravia s.r.o., BOXED s.r.o., Vcomfort s.r.o. a MARIAEL s.r.o. 
Jednotliví členové zastupitelstva obce mohou do tří dnů po projednání návrhu doplnit seznam 
firem, které zadavatel vyzve k předložení nabídky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje oslovit v rámci stavební části firmy 
Otistav s.r.o., Mariael s.r.o., Vcomfort s.r.o., STAVO Kladno s.r.o., dále v rámci části vybavení 
oslovit firmy MULTIP Moravia s.r.o., BOXED s.r.o., Vcomfort s.r.o. a MARIAEL s.r.o. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 153 bylo schváleno. 
 
7.2.2. Jmenování hodnotící komise. 
Jako členy hodnotící komise navrhuje starosta pí Vaníčkovou, p. Němečka a p. Lapeše a jako 
náhradníky pí Veselskou a p. Vaňka. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje členy hodnotící komise pí Vaníčkovou, 
p. Němečka a p. Lapeše a jako náhradníky pí Veselskou a p. Vaňka. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 154 bylo schváleno. 
 
7.3. Restaurace Obecňák. 
Záměr obce na pronájem hospody byl zveřejněn 12.12.2019 a žádosti bylo možné podávat do 

19.02.2020. Na OÚ bohužel nebyla doručena žádná žádost. 

V tuto chvíli jsou dvě možnosti:  

1. Prostory na náklady obce zrekonstruovat (zejména sociální zařízení a drobné stavební 

úpravy) s pomocí místních stavebních firem a následně vypsat znovu se snížením 

nájemného např. za 400 Kč na m2 (dosud bylo vypsáno za 443 Kč za m2). 

2. Znovu vypsat záměr za snížené nájemné a rekonstrukci nechat na novém nájemníkovi 

s tím, že náklady na rekonstrukci budou kompenzovány na nájemném vzájemným 

zápočtem. 

Zastupitelé se shodují na první variantě. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rekonstrukci místní hospody Obecňák 
a vypsání nového záměru se sníženou cenou nájmu na 400 Kč za m2.  
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 155 bylo schváleno. 
 

7.4. Oprava kanalizace č. p. 7. 
Předsedající informoval ZO o opravě kanalizace v č. p. 7, ulice Masarykova, Kačice.  
V prosinci 2019 při výměně vodoměru bylo zjištěno, že v bytovém domě č. p. 7 je prasklá 
kanalizace. Oprava byla provedena metodou bezvýkopové obnovy kanalizace – celková cena 
opravy byla 59.340 Kč vč. DPH. Záruční doba je 60 měsíců. 
ZO bere na vědomí. 
 
7.5. Oprava škod způsobených silným větrem. 
Předsedající informoval ZO o opravě dvou vikýřů na bytových domech v ulici Armádní 
a o nefunkčním okně v obecním byte v Mateřské škole. Vikýře již byly opraveny. Okno bude 
vyměněno za nové. 
ZO bere na vědomí. 

 
8. Diskuze. 

P. P. vznesl dotaz, zda se bude dělat u č. p. 7 odizolování domu. – Starosta informoval, že částečné 
odizolování již bylo provedeno, místo chlívků, které jsou zbourány bude parkoviště, které bude 
vyspádováno směrem od domu. 
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P. O. se dotázal, na dům č. p. 119 (naproti Sokolovně). – Starosta informoval, že dům by měl být 
v exekuci a majitel nekomunikuje. 

P. P. se dotázal, zda je dům č.p. 11 stále k prodeji. – Starosta informoval, že ano, a že již několikrát 
kontaktoval realitní kancelář i majitele, bez výsledku. 

P. B. se dotázal, jak vypadá výstavba rybníka. – Starosta informoval, že rybník je již z cca 80 % 
vybagrovaný. Stavbu brzdí počasí. 

Pí P. informovala, že po opravené cestě z Kačice do Čelechovic jezdí hodně aut. – Starosta 
informoval, že cesta v obou směrech bude osazena značkou zákazu vjezdu motorových vozidel. 
Vjezd bude pouze na povolení OU.  

Další diskuze viz audiozáznam. 

ZO bere na vědomí. 

 

Konec jednání ZO v 19:15 hod. 

Zápis byl pořízen dne 28.02.2020 

 

Vyvěšeno: 06.03.2020     Sejmuto:  23.03.2020 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček - starosta 

 

 

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

Jana Vaníčková – ověřovatelka     Mgr. Eva Abrhámová – ověřovatelka 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 14/2020: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený program zasedání. 

3. ZO souhlasí se jmenováním paní Vaníčkové a paní Abrhámové ověřovatelkami zápisu 
a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 

4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. 
5. Schválení dodatků ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 – Novostavba pečovatelského domu 

v obci Kačice. 

a) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 
na projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“, kde je uvedena nová 
snížená cena díla na částku 17.357.890,31 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

b) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 
na projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“, kde je uvedena zvýšená 

cena díla na částku 18.292.798 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6. Bytové a nebytové hospodářství. 

6.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje směnu pozemku p. č. 644/38 v k. ú. Kačice ve 
vlastnictví obce Kačice, zapsaného na LV 10001 za pozemky ve vlastnictví ZD Kačák 
zapsané na LV 792 p. č. 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 za podmínek že směna bude provedena bez 
finančního vyrovnání, Zemědělské družstvo Kačák uhradí náklady spojené s vkladem 
práva do katastru nemovitostí,  zajistí a předá návrh na vklad spolu s povinnými přílohami 
na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na svůj náklad 
zajistí návrh směnné smlouvy včetně povinných příloh a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

6.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby na pozemku p. č. 310/16 v k. ú. Kačice za jednorázovou úplatu 
1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

6.3. ZO bere na vědomí dlužníky 

7. Různé. 

7.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 

7.2.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje oslovit v rámci stavební části firmy Otistav s.r.o., 
Mariael s.r.o., Vcomfort s.r.o., STAVO Kladno s.r.o., dále v rámci části vybavení oslovit 
firmy MULTIP Moravia s.r.o., BOXED s.r.o., Vcomfort s.r.o. a MARIAEL s.r.o. 

7.2.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje členy hodnotící komise pí Vaníčkovou, p. Němečka 
a p. Lapeše a jako náhradníky pí Veselskou a p. Vaňka. 

7.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rekonstrukci místní hospody Obecňák a následné 
vypsání nového záměru se sníženou cenou nájmu na 400 Kč za m2. 

7.4. ZO bere na vědomí opravu kanalizace v č.p. 7, ulice Masarykova, Kačice. 

7.5. ZO bere na vědomí opravy škod způsobených silným větrem. 

8. ZO bere na vědomí diskusi. 

Konec jednání ZO v 19:15 hod. 

Zápis byl pořízen dne 28.02.2020 

Vyvěšeno: 06.03.2020     Sejmuto:   23.03.2020 










