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16/2020 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 27.05.2020 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni:  pí Abrhámová,  p. Beznoska, p.  Fikes,  p.  Němeček,  p.  Pokorný,  p. Vaněk  (dostavil  se 
v 18:16 h.), pí Vaníčková, pí Veselská 

Omluven: p. Ondráček 

Hosté: 0 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 20.05.2020 – 27.05.2020. 

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 7     Proti 0 
Usnesení č. 171 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. Zadání zakázky malého rozsahu. 

4.1 Úprava soklu na objektu ul. Armádní č.p. 309. 
4.2 Rekonstrukce fasády na objektu č.p. 316. 

5. Výběr dodavatele – rekonstrukce hrobů. 
6. Výměna kotlů v MŠ Kačice. 
7. Možnost nákupu ochranných pomůcek do rezervy. 
8. Bytové a nebytové hospodářství. 

8.1 Nákup pozemků – přístupová cesta k rybníku Chobot. 
8.2 Dlužníci. 
8.3 Žádost o zrušení exekuce – poplatky za odpad. 

9. Různé. 
9.1 Žádosti o finanční příspěvky. 

10. Diskuse. 

Doplnění programu:  

9.2. Uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin. 
9.3. Vodovodní přípojka – samota u Dolu Libušín 
9.4. Projekt sázíme stromy. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 7     Proti 0 
Usnesení č. 172 bylo schváleno. 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pí Abrhámovou a p. Pokorného a jako zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním paní Abrhámové a pana 
Pokorného ověřovateli zápisu a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0 
Usnesení č. 173 bylo schváleno. 
 

4. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
4.1.  Úprava soklu na objektu ul. Armádní č.p. 309. 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla vypsány již v září 2019, ale tehdy byla doručena 
pouze jedna nabídka, která nesplnila podmínky výzvy.  
Nyní je realizace zakázky naplánována na srpen – říjen 2020. Maximální cena je stanovena na 
295.000 Kč bez DPH (90 % cena, 10% záruka). Nabídky bude možné zasílat do 17.06.2020 do 
12 hodin a veřejná zakázka bude vyhlášena jako veřejná. 
Osloveny budou firmy Elektromontáže Stavby s.r.o., Zkrat stavba s.r.o., Jindřich Neustupa. 
ZO bere na vědomí. 

 
4.2. Rekonstrukce fasády na objektu č. p. 316. 

Realizace této zakázky je stanovena na srpen – říjen 2020. Maximální cena je stanovena na 
590.000 Kč bez DPH (90 % cena, 10 % záruka). Nabídky bude možné posílat do 17.06.2020 
do 12 hodin. Osloveny budou firmy Elektromontáže Stavby s.r.o., Zkrat stavba s.r.o., Jindřich 
Neustupa. Zastupitelé mohou do tří dnů podat návrh na oslovení dalších firem. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje oslovit firmy Elektromontáže Stavby 
s.r.o., Zkrat stavba s.r.o., Jindřich Neustupa. 
Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0 
Usnesení č. 174 bylo schváleno. 
 
Do výběrové komise navrhuje starosta p. Němečka, p. Vaňka a p. Ondráčka a jako náhradníka 
pí Vaníčkovou. 
 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kačice  schvaluje  členy  výběrové  komise  Libora 
Němečka, Radka Vaňka, Vladimíra Ondráčka a jako náhradníka Janu Vaníčkovou. 
Výsledek hlasování: Pro 7     Proti 0 
Usnesení č. 175 bylo schváleno. 
 

5. Výběr dodavatele na rekonstrukci hrobů. 
Na konci roku 2019 jsme obdrželi informaci z Ministerstva obrany o přidělení dotace na opravu 
válečných hrobů a pomníku v Kačici ve výši 98.106 Kč.  
12.05.2020 byla rozeslána výzva k podání nabídek na opravu válečných hrobů a pomníku v obci 
Kačice, které bylo možné odevzdat do 27.05.2020 do 12 hodin. Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky je 104.350,32 Kč bez DPH. 



 

Stránka 3 z 6 
 

Na Obecní úřad byla doručena pouze jedna nabídka od firmy Kamenictví Pod křídly andělů s.r.o. 
s nabídkovou cenou 125.462 Kč vč. DPH (firma není plátce DPH) a zárukou 60 měsíců. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje  uzavření smlouvy na opravu válečných 
hrobů a pomníku s firmou kamenictví Pod křídly andělů s.r.o. za cenu 125.462 Kč vč. DPH a zárukou 
60 měsíců a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0 
Usnesení č. 176 bylo schváleno. 

 
6. Výměna kotlů v MŠ. 

V MŠ Kačice jsou již dosluhující plynové kotle. Servis těchto kotlů je drahý.  
Výběrové řízení na výměnu kotlů zajistí ZŠ Kačice. Předpokládaná cena je 240.000 Kč bez DPH a 
výměna bude financována z rezervního fondu ZŠ Kačice. 
ZO bere na vědomí. 

 

7. Možnost nákupu ochranných pomůcek do rezervy.  

Starosta dává k diskusi, zda nakoupit roušky a dezinfekci do rezervy. 
Diskuse viz audiozáznam. 
Dezinfekce je na OÚ dostatek. Bude zakoupena menší zásoba jednorázových roušek.  
ZO bere na vědomí. 

 

8. Bytové a nebytové hospodářství 
18:19 h. přichází p. Vaněk 
 
8.1. Nákup pozemků – přístupová cesta k rybníku Chobot. 
Starosta  informoval  přítomné,  že  se  jedná  o  pozemky,  na  kterých  by  byla  vybudována 
zpevněná cesta k rybníku Chobot a fotbalovému hřišti. P. Pokorný nabídl k prodeji 3 pozemky. 
Firma Boxed s.r.o. je ochotna udělit obci Kačice věcné břemeno na svých pozemcích. Dále je 
jednáno s p. S.  
P. Pokorný upozorňuje, že by bylo vhodné posunout lávku přes Kačák. 
ZO bere na vědomí. 

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

 

8.3. Žádost o zrušení exekuce – poplatky za odpad. 
Na OÚ byla doručena žádost o zrušení exekuce a výmaz z registru od sl. A. T., ve které žádá o 
zrušení exekuce č.j.223EX3764/16-55, která proti ní byla zahájena v době její nezletilosti a 
zároveň žádá o vymazání z registru dlužníků. Celkem se jedná o částku 1.275 Kč. 

Na seznamu dlužníků máme celkem 10 takových případů, kdy se jedná o neuhrazené poplatky 
za odpad u nezletilých dětí v celkové dlužné částce 21.400 Kč. ZO může rozhodnout o plošném 
odpuštění neuhrazených poplatků za odpad u nezletilých dětí. Usnesení se následně zašle na 
exekutorský úřad, kde vymažou námi vymáhanou částku. V současné době již nelze dlužné 
částky  za  neuhrazené  poplatky  u  nezletilých  dětí  vymáhat  po  samotných  dětech,  ale  jsou 
vymáhány po zákonných zástupcích dětí. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje odpustit dlužné částky za poplatky za 
odpad, které vznikly v době nezletilosti dětí, a to u všech deseti dlužných případů. 
Výsledek hlasování: Pro 8      Proti 0 
Usnesení č. 177 bylo schváleno. 

 
9. Různé 

9.1. Žádosti o finanční příspěvky. 
Na OÚ byly doručeny dvě žádosti o finanční příspěvky. 
a) žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče EDA (rodiny, které pečují 
o dítě se zrakovým či kombinovaným postižením od narození do sedmi let věku dítěte). 
- tuto službu využívá od roku 2014 jedna rodina s bydlištěm v naší obci, 
- služba je ze zákona poskytována zdarma, 
- služba je financována z 75 % ze Sředočeského kraje, 5 % z nadací a zbylých 20 % je potřeba 

sehnat z ostatních zdrojů. Na jednu klientskou rodinu se jedná o cca 10.000 Kč. Průměrné 
náklady na ranou péči pro jednoho klienta na rok 2020 činí 50.000 Kč. 

- sociální výbor provede šetření týkající se poskytovaných služeb přímo u dotčené rodiny a 
bude informovat na příštím zasedání. 

 
b) Diakonie Broumov 
- kontejnery na použitý textil, třídění textilu a jeho následné zpracování, 
- kvůli nedostatku pracovních sil (pendleři z Polska) nejsou schopni činnost vykonávat, 
- nevztahuje se na ně program Antivirus ani Covid II, 
- likvidační situace. 
 
ZO  se  shoduje,  že  příspěvky  budou  poskytovány  pouze  těm,  kteří  prokazatelně  pomáhají 
občanům obce Kačice. 
ZO se shodlo u Diakonie Broumov příspěvek neposkytnout, u společnosti EDA bude rozhodnuto 
na příštím zasedání. 
ZO bere na vědomí. 

 
9.2. Uzavření MŠ v době letních prázdnin. 
Na  OÚ  byla  doručena  žádost  od  paní  ředitelky  Jindáčkové  o  uzavření  MŠ  v době  letních 
prázdnin, a to konkrétně od 11. července do 16. srpna 2020. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření Mateřské školy Kačice v době 
letních prázdnin v termínu 11.07. – 16.08.2020.  
Výsledek hlasování: Pro 8     Proti 0 
Usnesení č. 178 bylo schváleno. 

 
9.3. Vodovodní přípojka - samota u Dolu Libušín. 
Jedná se o vybudování vodovodního řadu od rybárny k rodinným domům č.p. 56, 85, 99 a 363 
o celkové délce 640 m. 
Obyvatelům samoty  byl nabídnut příspěvek  na vyčištění studny,  případně její prohloubení. 
Kalkulace  na  revitalizaci  studny  je  32.200  Kč  vč.  DPH.  Je  třeba,  aby  byla  podána  žádost 
s ověřenými podpisy. 
Do  18.12.2020  je  možné  podat  žádost  o  dotaci  na  Ministerstvo  životního  prostředí.  Bude 
potřeba zpracovat projekt, oslovit dotační kancelář (podání žádosti o dotaci, výběrové řízení, 
udržitelnost). 
Diskuse viz audiozáznam. 
 
19:07 h. odchází pí Veselská. 
ZO bere na vědomí. 
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9.4. Projekt Sázíme stromy. 

P. Fikes informoval ZO, že projekt byl přesunut na podzim. Během léta budou vytipovány 
lokality (obecní pozemky), kde by bylo vhodné stromy zasadit.  

ZO bere na vědomí. 
 
 

10. Diskuse 

Neproběhla. 

 

Konec jednání ZO v 19:13 hod. 

Zápis byl pořízen dne 29.05.2020 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček - starosta 

 

 

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

Mgr. Eva Abrhámová – ověřovatelka             Petr Pokorný – ověřovatel 

05.06.2020 23.06.2020
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Shrnutí usnesení zápisu č. 16/2020: 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO souhlasí se jmenováním pí Abrhámové a p. Pokorného ověřovateli a pí Kvapilové jako 

zapisovatelky. 
4. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu. 

4.1. ZO bere na vědomí výzvu na úpravu soklu objektu č. p. 309, Armádní. 
4.2. Oprava fasády č.p. 316, Masarkova, Kačice: 

a) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje oslovit firmy Elektromontáže Stavby s.r.o., Zkrat 
stavba s.r.o., Jindřich Neustupa. 
b) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje členy výběrové komise Libora Němečka, Radka 
Vaňka, Vladimíra Ondráčka a jako náhradníka Janu Vaníčkovou. 

5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na opravu válečných hrobů a pomníku 
s firmou kamenictví Pod křídly andělů s.r.o. za cenu 125.462 Kč vč. DPH a zárukou 60 
měsíců a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6. ZO bere na vědomí výměnu kotlů v MŠ. 
7. ZO bere na vědomí nákup ochranných pomůcek do zásoby.  
8. Bytové a nebytové hospodářství.  

8.1. ZO bere na vědomí jednání o koupi pozemků pro přístupovou cestu k rybníku 
Chobot a fotbalovému hřišti. 

8.2. ZO bere na vědomí stav dlužníků. 
8.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje odpustit dlužné částky za poplatky za odpad, 

které vznikly v době nezletilosti dětí, a to u všech deseti dlužných případů.  
9. Různé 

9.1. ZO bere na vědomí neposkytnutí finančního příspěvku. 
9.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření Mateřské školy Kačice v době letních 

prázdnin v termínu 11.07. – 16.08.2020. 
9.3. ZO bere na vědomí vodovodní přípojku pro samotu u Dolu Libušín. 
9.4. ZO bere na vědomí projekt Sázíme stromy.  

Diskuse. 
 
Konec jednání ZO v 19:13 hod. 

Zápis byl pořízen dne 29.05.2020 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  05.06.2020 23.06.2020
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