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15/2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 29.04.2020 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

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

Omluven: p. Fikes 

Hosté: 3 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 22.04.2020 – 29.04.2020. 

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 8 
Usnesení č. 156 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. 3/2020. 

5. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

5.1 Rekonstrukce ZŠ – stavební část. 

5.2 Rekonstrukce ZŠ – vybavení. 

6. Jmenování pracovní skupiny – Pečovatelský dům Kačice. 

7. Projednání otevření MŠ. 

8. Schválení řádu veřejného pohřebiště. 

9. Stavební úpravy. 

9.1 Cesta na Srby. 

9.2 Zahrada ZŠ. 

10. Bytové a nebytové hospodářství. 

10.1 Pronájem hospody - č. p. 20. 

10.2 Odpuštění nájmu v nebytových prostorách obce. 

10.3 Rekonstrukce obecního bytu – O. 

10.4 Dlužníci. 

11. Různé. 

11.1 Konání akcí. 

11.2 Oprava infostánku. 

11.3 Odchyt psů. 
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11.4 Poděkování – nouzový stav. 

12. Diskuze. 

Doplnění programu:  
 

11.5 Žádost – p. B. 
11.6 Přezkoumání hospodaření obce Kačice. 
11.7 Delegování zástupce na valnou hromadu VKM. 
11.8 Žádost ředitelky ZŠ – čerpání rezervního fondu. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 157 bylo schváleno. 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Beznosku a p. Vaňka a jako zapisovatelku 
pí Slámovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Beznosky a pana Vaňka 
ověřovateli zápisu a pí Slámové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 158 bylo schváleno. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Na straně příjmů došlo k navýšení z důvodu přijetí finančních darů od firmy Advelis a Ekologie a 
dále došlo k navýšení za platbu za věcné břemeno od společnosti Vodárny Kladno – Mělník. Na 
straně výdajů došlo k navýšení za přípravu na rekonstrukci učeben v ZŠ a dále k přesunu částky 
mezi paragrafy týkající se krizového řízení, na doporučení kontroly z KÚSK.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 159 bylo schváleno. 

 
5. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 
5.1.  Rekonstrukce ZŠ – stavební část 

Dne 02.03.2020 bylo vyvěšeno výběrové řízení na rekonstrukci učeben v ZŠ. Nabídky bylo 
možné podávat do 20.03.2020. Předpokládaná hodnota zakázky uvedená v zadávací 
dokumentaci je 1.992.095 Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je červen 2020 – srpen 
2020. Zaevidovány byly celkem 2 nabídky. 
 

Na OÚ byly doručeny celkem 2 nabídky.  
Pořadí 
nabídky 

Obchodní firma IČO Adresa Nabídková cena 
bez DPH 

1. STAVO Kladno s.r.o.  03976068 
manželů 

Topinkových 796, 
272 01 Kladno 

1.900.178,57 Kč 

2. 
 

OTISTAV s.r.o.,  24832898 Českolipská 390/7, 
190 00 Praha 9 

2.196.662.94 Kč 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu s firmou STAVO Kladno 
s.r.o., IČO: 03976068 s nabídkovou cenou 1.900.178,57 bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. V případě neuzavření smlouvy s vítěznou firmou schvaluje uzavření smlouvy s firmou, 
která je další v pořadí dle hodnotící tabulky. 
Výsledek hlasování: Pro 7  proti 0 zdržel se 1 (p. Němeček) 
Usnesení č. 160 bylo schváleno. 
 

5.2. Rekonstrukce ZŠ - vybavení 

Dne 02.03.2020 bylo vyvěšeno výběrové řízení na vybavení učeben v ZŠ. Nabídky bylo                                
možné podávat do 20.03.2020. Předpokládaná hodnota zakázky uvedená v zadávací 
dokumentaci je 1.206.342 Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je červen 2020 – srpen 
2020. Zaevidovány byly celkem 2 nabídky. 

 

 
 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu s firmou BOXED s.r.o., 
IČO: 027243842 s nabídkovou cenou 1.264.110 bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
V případě neuzavření smlouvy s vítěznou firmou schvaluje uzavření smlouvy s firmou, která je další 
v pořadí dle hodnotící tabulky. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 161 bylo schváleno. 

 

6. Jmenování pracovní skupiny – Pečovatelský dům Kačice 
 

Jelikož je projekt výstavby pečovatelského domu v plném proudu, začalo zastupitelstvo pracovat 
na přípravě kritérií pro přidělování bytů v tomto domě. O jednotlivých podmínkách podávání žádostí 
o byt v pečovatelském domě budou občané informováni ve Zpravodaji, který vyjde v červnu. 
Navrhujeme pracovní skupinu ve složení Eva Abrhámová, jako předsedkyně sociálního výboru, 
Daniela Veselská a Jana Vaníčková. Tato skupina bude po prostudování všech dostupných 
materiálů od žadatelů a místním šetřením doporučovat zastupitelstvu jednotlivé žádosti ke 
schválení a přidělení bytu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje pracovní skupinu DPS ve složení Eva 
Abrhámová, Daniela Veselská a Jana Vaníčková. 
Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 162 bylo schváleno. 

 
7. Projednání otevření MŠ 

Dle aktuální situace se počítá s otevřením Mateřské školy od 25. května 2020 s tím, že je v tuto 
chvíli u rodičů ověřován zájem o provoz školky. Podmínky otevření by byly upřesněny podle 
aktuálního nařízení nebo doporučení vlády. Pokud by byl ze strany rodičů o provoz školky zájem, 
rádi bychom ho udrželi i během letních prázdnin. 
ZO bere na vědomí. 
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8. Schválení řádu veřejného pohřebiště 

Na základě vydání nového zákona o pohřebnictví aktualizovala obec Kačice svůj pohřební řád. Tento 
řád se vydává po předchozím souhlasu KÚSK, je v něm uveden rozsah poskytovaných služeb, 
povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení, povinnosti provozovatele a správce 
pohřebiště, podmínky užívání hrobového místa, podmínky zřízení hrobky, náhrobku, ukládání 
lidských ostatků, sankce aj. Dosavadní řád veřejného pohřebiště bude zrušen s účinností ke dni 
nabytí účinnosti tohoto řádu. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje nový řád veřejného pohřebiště jako 
opatření obce Kačice č. 1/2020. 

Výsledek hlasování: Pro 8 
Usnesení č. 163 bylo schváleno. 
 

9. Stavební úpravy 
9.1 Cesta na Srby 
Obec ve spolupráci s AGD Kačice a místními podnikateli provedla svépomocí rekonstrukci cesty 
na Srby v celkové délce 700 m. Všichni se podíleli bez nároku na finanční odměnu. 
ZO bere na vědomí. 

 
9.2 Zahrada ZŠ 
Obec Kačice 2x podala žádost o dotaci, ale neúspěšně. Proto se rozhodla, pustit se do úprav 
svépomocí. Mechanizaci bezplatně zapůjčil pan Vaněk, za což mu děkujeme, paní Vaníčková 
zalévá. Je hotová polovina zahrady. 

ZO bere na vědomí. 

10. Bytové a nebytové hospodářství 
 
10.1 Pronájem hospody č.p. 20 

 
Dne 28.02.2020 byl zveřejněn záměr obce na pronájem hospody. Žádosti bylo možno podávat 
do 23.03.2020. Celková výměra hospody je 176 m2 a výše ročního nájemného činí 70.400 Kč. 
Během března a dubna probíhá v hospodě rekonstrukce sociálních zařízení a drobné stavební 
úpravy. Celkem byly na OÚ doručeny 2 žádostí o pronájem (viz. příloha). 
 
Diskuse – viz audiozáznam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

P. Ondráček – vznesl dotaz na žadatelku o pronájem, jakou plánuje otevírací dobu? 
Pí Š. – od 10 do 14 vydávání obědů, jinak pokud bude od zákazníků zájem, tak do 22:00, 
v případě malého zájmu do 18:00. Mají zakoupen tavící stroj, aby si zákazníci mohli jídlo odnést 
s sebou. Mají i zmrzlinový stroj na různé akce. 
P. Beznoska – jaké stavební úpravy byly provedeny? 
Starosta – nově obložená sociální zařízení, výměna futer, je vyštukováno, vymalováno, osadí 
se keramika, položí se lino 
P. Pokorný – řešila se v kuchyni digestoř? 
Starosta – je vyčištěná, předchozí nájemci ji nepoužívali 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 
nebytových prostor č.p. 20, ulice Masarykova, Kačice – restaurace Obecňák s pí E. Š. za cenu 
78.000 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy od 15.05.2020.  
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 164 bylo schváleno. 
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      10.2 Odpuštění nájmu v nebytových prostorách obce 
 

Na OÚ byly doručeny dvě žádosti o odpuštění nájmu nebytových prostor z důvodu 
koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu. Na základě těchto žádostí doporučuje 
starosta odpustit nájem plošně všem nájemcům nebytových prostor obce Kačice, a to 
konkrétně na 3. čtvrtletí roku 2020. Kdyby však některý nájemce, kterého krize nijak zásadně 
nezasáhla, měl pocit, že tento vstřícný krok ze strany obce nepotřebuje, může se odpuštění 
nájmu vzdát čestným prohlášením. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podle § 102, odst. 3 zákona o obcích 
odpuštění nájmu za nebytové prostory v obci Kačice na 3. čtvrtletí roku 2020 z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu. Pokud nájemce chce nájemné uhradit, je třeba dát písemné vzdání 
se odpuštění nájemného. 
Výsledek hlasování: Pro 7  zdržel se 1 (p. Pokorný)   
Usnesení č. 165 bylo schváleno. 

 
10.3 Rekonstrukce obecního bytu – manželé O. 

 
Na zasedání ZO 29.01.2020 se projednávala žádost manželů O. o částečnou úhradu nákladů 
na rekonstrukci koupelny ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba vyměnit vanu za sprchový 
kout. Po obdržení podrobného rozpočtu došlo k posouzení stavebním výborem, který rozhodl 
o částečném uhrazení nákladů na rekonstrukci.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje úhradu nákladů na rekonstrukci 
koupelny manželům O. ze zdravotních důvodů v celkové výši 55.807 Kč vč DPH. 
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 166 bylo schváleno. 

 
10.4 Dlužníci 

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

 
11. Různé 

 
11.1. Konání akcí 

Konání kulturních akcí pořádaných obcí a dalšími organizacemi do 31.08.2020 bude zrušeno. 
Jedná se o tyto akce: 
- Cyklistický turnaj 
- Dětský den 
- Kačické slavnosti 
- Kotlíkový guláš 
Jediné akce, které pevně věříme, že během prázdnin proběhnou, budou příměstské tábory. Na 
ministerstvu se podařilo vyjednat uspořádání dalších dvou týdnů tzv. příměstských táborů, 
které však nebudou probíhat tradiční formou, ale spíše formou družiny. Rodiče budou o všem 
včas informováni. 
ZO bere na vědomí. 

 
 
 
 
 



 

Stránka 6 z 8 
 

11.2. Oprava infostánku 
 

U infostánku přestal před 4 měsíci fungovat monitor. Nikdo z občanů si na nefunkčnost 
nestěžuje. Obec poptala u firmy, která infostánek provozuje možnosti opravy. Obec poptá IT 
služby jinde. Starosta dává prostor k podnětům, jak prostor využít. Na příštím zasedání 
zastupitelstva obce navrhuje projednat veřejnou wi-fi. 
ZO bere na vědomí. 

 
11.3. Odchyt psů 

 
Obec Kačice má uzavřenou smlouvu s Azylem naděje, který pro obec zajišťoval odchyt psů. 
Ten však ukončil činnost, je potřeba tuto službu zajistit jinak. Obec vstoupila do jednání 
s městem Stochov, kterému bychom hradili roční poplatek ve výši 8.000 Kč za pronájem kotce. 
Odchyt psů by zajišťovala městská policie Stochov. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s městem Stochov 
na pronájem kotce ve vlastnictví města za cenu 8.000 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8   
Usnesení č. 167 bylo schváleno. 

 
11.4. Poděkování nouzový stav 

 
Starosta obce poděkoval všem dobrovolníkům, kteří šili roušky. Obrovský dík patří J. V., Š. R., 
V. B., M. K., D. a T. V., V. H., L. N., M. V., D. H., I. R., J. M., L. T. a T. Č., které je pouhých 12 
let! Nesmíme však zapomenout ani na ty, kteří se postarali o to, aby se roušky dostaly včas 
mezi lidi. Za distribuci děkujeme L. N., P. K., J. S., S. S. a také A. J. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.5. Žádost – p. B. 

Na OÚ byla 23.04.2020 doručena žádost od p. B. o povolení stání mobilního stánku s langoši 
a nealko nápoji a jejich prodej před RD na adrese Masarykova 102, Kačice.  

Diskuze viz audiozáznam. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice ZO neschvaluje stání mobilního stánku před RD 
na adrese Masarykova 102, Kačice. 
Výsledek hlasování: Pro 7  zdržel se 0  proti 1 (p. Pokorný)   
Usnesení č. 167 bylo schváleno. 

 
11.6. Přezkoumání hospodaření obce Kačice 

 
Na OÚ proběhla dne 24.04.2020 závěrečná kontrola z KÚSK za rok 2019. Při přezkoumání 
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím 
přezkoumání (31.10.2019), byly již napraveny. 
ZO bere na vědomí. 

 

11.7. Delegování zástupce na valnou hromadu VKM 

Valná hromada představenstva Vodárny Kladno-Mělník se uskuteční 27.05.2020. Zástupce 
akcionáře (obce) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím 
Zastupitelstva o delegaci zástupce, proto navrhujeme odsouhlasit, aby zastupitelstvo obce 
delegovalo starostu obce k účasti na valné hromadě. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice deleguje pana Libora Němečka k účasti na valné 
hromadě VKM a.s. jako zástupce obce. 
Výsledek hlasování: Pro 7  zdržel se 1 (p. Němeček) 
Usnesení č. 168 bylo schváleno 

 

11.8. Žádost ředitelky ZŠ o čerpání z rezervního fondu 
 

Na OÚ byla doručena žádost ředitelky ZŠ na čerpání částky 201.137,09 Kč z rezervního fondu. 
Tato částka bude použita na nákup a zabudování konvektomatu a gastronádob v MŠ Kačice. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje čerpání částky ve výši 201.137,09 Kč 
z rezervního fondu na nákup a zabudování konvektomatu a gastronádob v MŠ Kačice. 

Výsledek hlasování: Pro 8  
Usnesení č. 168 bylo schváleno 

 

12. Diskuze 

Viz audiozáznam. 

 

 

 

Konec jednání ZO v 19:20 hod. 

Zápis byl pořízen dne 04.05.2020 

 

Vyvěšeno: 07.05.2020     Sejmuto: 22.05.2020 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček - starosta 

 

 

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

Miroslav Beznoska – ověřovatel             Radek Vaněk – ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 15/2020: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Beznosku a p. Vaňka a pí Slámové jako zapisovatelky. 
4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. 
5. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

5.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu s firmou STAVO Kladno s.r.o., 
IČO: 03976068 s nabídkovou cenou 1.900.178,57 bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. V případě neuzavření smlouvy s vítěznou firmou schvaluje 
uzavření smlouvy s firmou, která je další v pořadí dle hodnotící tabulky. 

5.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu s firmou BOXED s.r.o., IČO: 
027243842 s nabídkovou cenou 1.264.110 bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. V případě neuzavření smlouvy s vítěznou firmou schvaluje uzavření smlouvy 
s firmou, která je další v pořadí dle hodnotící tabulky. 

6. ZO schvaluje pracovní skupinu DPS ve složení Eva Abrhámová, Daniela Veselská a Jana 
Vaníčková. 

7. ZO bere na vědomí otevření MŠ. 
8. ZO schvaluje nový řád veřejného pohřebiště jako opatření obce Kačice č. 1/2020.  
9. Stavební úpravy. 

9.1. ZO bere na vědomí stavební úpravy cesty na Srby. 
9.2. ZO bere na vědomí stavební úpravy zahrady ZŠ. 

10. Bytové a nebytové hospodářství.  
10.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových 

prostor č.p. 20, ulice Masarykova, Kačice – restaurace Obecňák s pí E. Š. za cenu 
78.000 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy od 15.05.2020. 

10.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podle § 102, odst. 3 zákona o obcích odpuštění 
nájmu za nebytové prostory v obci Kačice na 3. čtvrtletí roku 2020 z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu. Pokud nájemce chce nájemné uhradit, je třeba dát písemné vzdání 
se odpuštění nájemného. 

10.3. ZO schvaluje úhradu nákladů na rekonstrukci koupelny manželům O. ze zdravotních 
důvodů v celkové výši 55 807 Kč vč DPH. 

10.4. ZO bere na vědomí stav dlužníků obce. 
11. Různé 

11.1. ZO bere na vědomí zrušení akcí do 31.08.2020. 
11.2. ZO bere na vědomí opravu infopanelu u infostánku. 
11.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s městem Stochov na 

pronájem kotce ve vlastnictví města za cenu 8.000 Kč/rok a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

11.4. ZO bere na vědomí poděkování za šití a distribuci roušek občanům. 
11.5. Zastupitelstvo obce Kačice ZO neschvaluje stání mobilního stánku před RD na adrese 

Masarykova 102, Kačice. 
11.6. ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce z KÚSK. 
11.7. ZO deleguje pana Libora Němečka k účasti na valné hromadě VKM a.s. jako zástupce 

obce. 
11.8. ZO schvaluje čerpání částky ve výši 201.137,09 Kč z rezervního fondu na nákup a 

zabudování konvektomatu a gastronádob v MŠ Kačice. 
12. Diskuze. 
 
Konec jednání ZO v 19:20 hod. 

Zápis byl pořízen dne 04.05.2020 

Vyvěšeno: 07.05.2020     Sejmuto: 22.05.2020 


























