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18/2020 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 26.08.2020 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

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

Omluvena: p. Fikes, p. Pokorný, pí Veselská 

Hosté: 7 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 19.08.2020 – 26.08.2020. 

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 6  proti 0 
Usnesení č. 197 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. 5. 

5. Změnové listy – Pečovatelský dům. 

6. Výsadba zeleně v obci. 

7. Investiční akce. 

7.1. Rekonstrukce ZŠ Kačice. 

7.2. Rybník Chobot. 

8. Bytové a nebytové hospodářství. 

8.1. Dlužníci. 

9. Různé. 

9.1. Informace o akcích. 

9.2. Žádost o finanční příspěvek – EDA cz, z. ú. 

10. Diskuse. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 6  proti 0 
Usnesení č. 198 bylo schváleno. 
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3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ondráčka a pí Vaníčkovou a jako zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Ondráčka a paní 
Vaníčkové ověřovateli zápisu a paní Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 6  proti 0 
Usnesení č. 199 bylo schváleno. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2020. 

Na straně příjmů došlo k navýšení o nevratný příspěvek ve výši 1.250 Kč na občana od Ministerstva 
financí a o dotaci na příměstské tábory. Na straně výdajů došlo k navýšení za nákup dlouhodobého 
hmotného majetku do družiny a klubu. V celkovém součtu příjmy/výdaje došlo k navýšení příjmů 
o 1.842.202,19 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 
Výsledek hlasování: Pro 6  proti 0 
Usnesení č. 200 bylo schváleno. 

 
5. Změnové listy – Pečovatelský dům. 

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. Účastníci se proto dohodli 
na uzavření Dodatku č. 3 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 %. 

Původní cena díla ve výši 18.292.798 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 358.797,36 Kč bez DPH na 
částku 18.651.595,36 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OUK-
705/2019 na projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“, kde je uvedena zvýšená 
cena díla na částku 18.651.595,36 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 6  proti 0 
Usnesení č. 201 bylo schváleno. 

 
6. Výsadba zeleně v obci. 

P. Fikes již od letošního jara domlouvá výsadbu zeleně v obci. Plánovaná výsadba zeleně bude 
probíhat okolo rybníka Chobot. Dne 09.09.2020 se uskuteční schůzka s krajinářkou, na které bude 
upřesněn druh výsadby. 
ZO bere na vědomí. 

 
7. Investiční akce. 

7.1. Rekonstrukce ZŠ Kačice. 
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/00 uzavřené dne 21.05.2020 se společností 
STAVOKladno s.r.o. na projekt „Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben v ZŠ a MŠ 
Kačice“. Jedná se o vícepráce odsouhlasené technickým i autorským dozorem dle přiloženého 
změnového listu č. 1. Účastníci se proto dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
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 1.900.178 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 2.352,12 Kč bez DPH na 
částku 1.902.530,12 Kč bez DPH. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2020/00 na projekt „Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben v ZŠ a MŠ Kačice“, 
kde je uvedena zvýšená cena díla na částku 1.902.530,12 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 6  proti 0 
Usnesení č. 202 bylo schváleno. 

 
7.2. Rybník Chobot. 
Starosta informoval přítomné o kontrolním dnu, který se uskuteční 27.08.2020, kdy se bude 
řešit vše potřebné ke kolaudaci rybníku. V tuto chvíli probíhají na rybníku dokončovací práce. 
ZO bere na vědomí. 
 

8. Oznámení o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna 
8.1. Dlužníci 
Starosta informoval o stavu dlužníků – viz příloha.  
ZO bere na vědomí. 

 
9. Různé 

9.1.  Informace o akcích. 
29.08.2020 – Dětský den s pálením čarodějnic a rozloučení s létem, pořádá SK Kačice a TJ 
Sokol na fotbalovém hřišti. 

19.09.2020 – dětský atletický pětiboj v ulici Armádní 
ZO bere na vědomí. 

 
9.2. Žádost o finanční příspěvek – EDA cz, z. ú. 
Na OÚ byla doručena 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. 
Tato služba je financována ze 75 % ze Středočeského 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 provedl šetření týkající se poskytovaných služeb přímo u dotčené rodiny. 
Starosta navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 10.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou 
organizaci EDA cz, z. ú. ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 6  proti 0 
Usnesení č. 203 bylo schváleno 
 

10. Diskuse 
Viz audiozáznam. 
• P. B. se dotázal na vysazování zeleně – zda je možné i kolem cesty směrem na Čelechovice. 

Starosta informoval, že výsadba je možná pouze na obecních pozemcích. Obec Kačice v této 
oblasti vlastní jeden pozemek, kde by byla výsadba možná a je s ní zde počítáno. 

• P. O. – poděkoval p. Cafourkovi za natření dětského hřiště v ulici Armádní. Starosta se 
k poděkování přidal.  
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• P. M. – upozornil, že při výjezdu z ulice Na Radosti do ulice K Farmě je přes zaparkovaná auta 
špatný rozhled z křižovatky. 

• P. M. – informoval o stálém problému s provozem v ulici Dlážděná. Domy jsou poddolované 
a praskají. Dále se dotázal na nástupiště na zastávce vlaku a na opravu železničního mostu – 
starosta informoval, že zastávka i most jsou majetkem SŽDC. Nástupiště se opravuje a mělo by 
být zvýšené.  

 
 

 

 

Konec jednání ZO v 18:33 hod. 

Zápis byl pořízen dne 28.08.2020 

 

Vyvěšeno: 03.09.2020     Sejmuto:  21.09.2020 

 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

 

 

 

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

Vladimír Ondráček – ověřovatel    Jana Vaníčková – ověřovatelka 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 18/2020: 

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

zapisovatelky. 
4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 
5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 na 

projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice“, kde je uvedena zvýšená cena 
díla na částku 18.651.595,36 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6. ZO bere na vědomí výsadbu zeleně v obci Kačice. 
7. Investiční akce: 

7.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/00 na 
projekt „Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben v ZŠ a MŠ Kačice“, kde 
je uvedena zvýšená cena díla na částku 1.902.530,12 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

7.2. ZO bere na vědomí rybník Chobot. 
8. Bytové a nebytové hospodářství: 

8.1. ZO bere na vědomí stav dlužníků. 
9. Různé: 

9.1. ZO bere na vědomí informace o akcích. 
9.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou 

organizaci EDA cz, z. ú. ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
10. Diskuse. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Konec jednání ZO v 18:33 hod. 

Zápis byl pořízen dne 28.08.2020 

Vyvěšeno: 03.09.2020     Sejmuto: 21.09.2020 



                       Obec Kačice   

Masarykova 20  
273 04 Kačice   
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Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice 

Tel. 312 655 623, IČ: 00234494 
Č. j.: OUK-516/2020                                        Kačice, 19. srpna 2020 

 
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

 
svolávám 

 řádné zasedání zastupitelstva obce Kačice na středu 26. srpna 2020 od 18 hodin  
do zasedací místnosti Obecního úřadu v Kačici. 

 
Navržený program zasedání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 
2. Schválení programu zasedání ZO. 
3. Volba orgánů zasedání ZO.  
4. Rozpočtové opatření č. 5. 
5. Změnové listy – Pečovatelský dům. 
6. Výsadba zeleně v obci. 
7. Investiční akce. 

7.1 Rekonstrukce ZŠ Kačice. 
7.2 Rybník Chobot. 

8. Bytové a nebytové hospodářství. 
8.1 Dlužníci. 

9. Různé. 
9.1 Informace o akcích. 
9.2 Žádost o finanční příspěvek – EDA cz, z. ú. 

10. Diskuze. 
 
 
 

Libor Němeček 
starosta 
 
Vyvěšeno: 19. srpna 2020                Bude sejmuto:      26. srpna 2020
   










