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5/2019 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 27.03.2019 
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 

Hosté: 6 
 
Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 20.03.2019 – 27.03.2019. 
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. 60 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. Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kačice 
za rok 2018. 

5. Schválení účetní závěrky. 
5.1.  ZŠ a MŠ Kačice. 
5.2.  Obce Kačice. 

6. Schválení dohody o provedení práce – neuvolnění zastupitelé. 

7. Zřízení výborů zastupitelstva obce. 

8. Retenční nádrž – zvelebení areálu. 

9. Výstavba rybníku Chobot – výběr dodavatele. 

10. Dotace. 
10.1.  Rekonstrukce válečných hrobů – schválení investičního záměru. 
10.2.  Žádost o individuální dotaci – B. 

11. Výzva k odstranění autovraků bez SPZ. 

12. Bytové a nebytové hospodářství. 
12.1. Prodej pozemku p. č. 382/2, 382/3. 
12.2. Zřízení věcného břemene – ČEZ. 

12.2.1. Pozemek p. č. 204/3. 
12.2.2. Pozemek p. č. 367/6 
12.2.3. Pozemky k areálu č. p. 7. 

12.3. Dlužníci. 

13. Různé. 
13.1. Informace o akcích. 
13.2. Ekologie. 

13.2.1. Akce ukliďme Kačici. 
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13.2.2. Reklamní předměty. 
13.3. Příměstský tábor – náhradníci. 

14. Diskuze. 
 
Doplnění programu:  
13.4. Vyhláška o pořádání akcí. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 61 bylo schváleno. 
 
3. Volba orgánů zasedání ZO. 
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ondráčka a pí Abrhámovou a jako zapisovatelku 
pí  Kvapilovou. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním p. Ondráčka 
a pí Abrhámové ověřovateli zápisu a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 62 bylo schváleno. 
 
Předřazený bod č. 7 Zřízení výborů Zastupitelstva obce.  
Tento bod se týká revokace usnesení ZO č. 13 až 17 z 19. listopadu 2018. V rámci tohoto bodu 
budou na místo dosavadních komisí zřízeny dle par. 84, odst. 2 písm. l) zákona o obcích výbory, 
zvoleni jejich předsedové a členové, stanovena odměna za výkon funkce a jejich funkční období. 
Tímto usnesením bude sjednoceno funkční období, které výborům končí současně s funkčním 
obdobím zastupitelstva obce.  
 
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ZO č. 13-17 z 19. listopadu 2018 a zároveň: 
I ) zřizuje následující výbory, které budou 3-členné : 

- Výbor pro sport a životní prostředí 
- Výbor pro školství mládež 
- Sociální výbor 
- Stavební výbor 
- Kulturní výbor 

 
II) volí předsedy výborů následovně: 

- Výbor pro sport a životní prostředí, jehož předsedou bude p. Metoděj Fikes 
- Výbor pro školství mládež, jehož předsedou bude p. Vladimír Ondráček 
- Sociální výbor, jehož předsedkyní bude paní Eva Abrhámová 
- Stavební výbor, jehož předsedou bude pan Radek Vaněk 
- Kulturní výbor, jehož předsedkyní bude paní Jana Vaníčková 

 
III) volí následující členy těchto výborů: 

- do Výboru pro sport a životní prostředí p. Františka Tancoše a p. Luďka Liška 
- do Výboru pro školství mládež paní Pavlu Bažantovou a paní Šárku Rácovou 
- do Sociálního výboru paní Šárku Řešátkovou a paní Janu Kolmanovou 
- do stavebního výboru p. Vladimíra Ondráčka a p. Václava Pořta. 
- do Kulturního výboru paní Markétu Franke a paní Miroslavu Zajícovou. 
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IV) zřizuje tyto výbory s účinností od 1. dubna 2019 a zároveň ruší dosavadní komise, jejichž 
funkční období skončí k 31. březnu 2019. 
 
V) stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy těchto výboru dle par. 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích ve výši, jak byly stanoveny na zasedání ZO ze dne 12. prosince 2018, 
tedy 3 283 Kč, s účinností od 1. dubna 2019. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 63 bylo schváleno 
 
4. Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

Kačice za rok 2018. 
Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření obce byly zveřejněny od 
06.03.2019 do 27.03.2019 na úřední desce OÚ Kačice i způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
včetně. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Vše 
bylo k nahlédnutí po celou dobu vyvěšení na OÚ Kačice a do dnešního dne lze vznést připomínky. 
Informace o stavu finančních prostředků na bankovních účtech ke dni 26.03.2019: KB běžný účet 
20.792.243,98 Kč, KB spořicí účet 18.040.881,94 Kč, ČNB 5.258.401,67 Kč a v pokladnách 
48.168 Kč. 
 
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu pro Středočeský kraj se sídlem 
v Praze, ve dnech 13.09.2018 a 13.02.2019. Během kontroly byl zjištěn jeden nedostatek. Byl 
porušen § 72 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně byla 
neuvolněným zastupitelům obce chybně vyplacena odměna při skončení funkčního období, neboť 
jim byla poskytována až do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva tedy do 
19.11.2018 namísto správně pouze do prvního dne konání voleb do zastupitelstev obcí tedy do 
05.10.2018. Tímto došlo k neoprávněnému vyplacení finančních prostředků z rozpočtu obce 
některým neuvolněným zastupitelům. Všechny neoprávněně vyplacené finanční prostředky byly 
již vráceny na účet obce. Tím, že zastupitelstvo obce na dnešním zasedání správně zřídilo výbory, 
jako poradní orgány zastupitelstva, došlo k nápravě zmíněného nedostatku.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b) 
zákona č.128/2000 Sb., závěrečný účet obce Kačice za rok 2018 s výhradami včetně zprávy 
o přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2018, dle předložených materiálů a dále přijímá 
tato nápravná opatření: navrácení neoprávněně vyplacených finančních prostředků z rozpočtu 
obce a sjednocení funkčního období zřízením výborů jako poradních orgánů zastupitelstva. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 64 bylo schváleno 

 
5. Schválení účetní závěrky. 

5.1. ZŠ a MŠ Kačice. 
Účetnictví poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a MŠ 
Kačice. Výsledek hospodaření za rok 2018 činí 261.886,36 Kč. Návrh závěrečného účtu obce 
Kačice za rok 2018 obsahuje i přílohy k hospodaření naší příspěvkové organizace. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok 
2018. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 65 bylo schváleno 

 
 



 

Stránka 4 z 9 
 

5.2. Obce Kačice. 
Výsledek hospodaření obce za rok 2018 činí 8.678.442,31 Kč. Zpráva o přezkoumání 
hospodaření a návrh závěrečného účtu za rok 2018 obsahuje veškeré účetní podklady, které 
byly k nahlédnutí na obecním úřadě v úplném znění, jakož i na elektronické úřední desce OÚ. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní závěrku obce Kačice za rok 
2018. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 66 bylo schváleno. 

 
6. Schválení dohody o provedení práce – neuvolnění zastupitelé. 
Od 01.01.2018 je, dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích, povinnost všechny uzavírané 
pracovněprávní vztahy mezi obcí a členy zastupitelstva schvalovat na jednání ZO. Jelikož obec 
Kačice pořádá mnoho akcí, jejichž organizace je časově náročná, rozhodli jsme se uzavřít se 
zastupiteli dohody o provedení práce na aktivity spojené s těmito akcemi, které budou vykonávat 
nad rámec jejich činnosti. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dohody o provedení práce a 
činnosti na dobu od 01.04.2019 do konce volebního období s neuvolněnými zastupiteli: s pí 
Abrhámovou, pí Vaníčkovou, pí Veselskou, p. Fikesem, p. Ondráčkem, p. Vaňkem, p. Pokorným a 
p. Beznoskou. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 67 bylo schváleno 

 
8. Retenční nádrž – zvelebení areálu. 
Starosta informoval ZO, že travnatá plocha na bývalé nádržce bude ohraničena žulovými 
obrubníky. S osazením obrubníků pomohou členové SK Kačice. Dále navrhl na toto prostranství 
doplnit informační tabuli, odpadkové koše, stojan na kola a stůl s lavicemi. 
ZO bere na vědomí. 

 
9. Výstavba rybníku Chobot – výběr dodavatele.  
Dne 08.02.2019 bylo vyvěšeno výběrové řízení na výstavbu vodní nádrže Chobot. Nabídky bylo 
možné podávat do 14.03.2019 do 13 hodin. Tato zakázka bude spolufinancovaná Ministerstvem 
zemědělství. Předpokládaná hodnota zakázky uvedená v zadávací dokumentaci je 19.345.000 Kč 
bez DPH. Předpokládaný termín realizace je září 2019 – prosinec 2020. Nabídky bylo možné 
podávat pouze elektronickou formou. 
Zaevidováno bylo celkem 10 nabídek, z nichž dvě byly zneplatněny zadavatelem. Zbylých 8 
nabídek bylo posuzováno.  
U dvou nabídek byly zjištěny tyto nedostatky: 

- U nabídky č. 3 (Amitera s.r.o.) není prokázána kvalifikace k zakázce.  

- U nabídky č. 5 (POLANSKÝ GROUP a.s.) je předložené čestné prohlášení ke splnění 
kvalifikace k zakázce vystavené pro veřejnou zakázku v režimu Zjednodušeného podlimitního 
řízení (§ 53). Současná zakázka je však soutěžena v režimu otevřeného řízení dle § 56 
zákona č. 134/2016 Sb. Tedy čestné prohlášení není vystaveno pro tento typ řízení. 

Komise se rozhodla vyzvat dodavatele u nabídek č. 3 a 5 k doplnění kvalifikace k zakázce ve lhůtě 
3 pracovních dnů od odeslání výzvy k doplnění. Nabídky ve lhůtě doplněny nebyly, proto komise 
uchazeče jednomyslně vyloučila. 
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Výsledek hodnocení a pořadí nabídek  
 

Pořadí 
nabídky 

Název firmy a adresa IČO Nabídková cena 
bez DPH v Kč 

1 DEKONTA, a.s. („Společnost 
AQUASYS,DEKONTA – MVN 
Chobot, Kačice“), Dřetovice 
109, 273 42 Stehelčeves 

25006096 
25344447 

16.048.279,73,- 

2 

 

VHS-Vodohospodářské 
stavby, spol. s r.o., České 
Budějovice 2, Litvínovická 
1567/4, 370 01 

14499924 16.886.600,- 

3 

 

ZVÁNOVEC a.s., 
Rudolfovská tř. 597, České 
Budějovice 4, 370 01 České 
Budějovice 

26026279 17.289.476,78,- 

4 

 

PAS Natura s.r.o., Praha 4, 
Nusle, Hvězdova 1716/2b, 
140 00 

26035782 17.886.400,- 

 

5 

 

HYDRO & KOV s.r.o., 
Pražská 1333, Třeboň II, 
379 01 Třeboň 

27720161 18.888.888,- 

6 

 

STAVMONTA spol. s r.o., 
Plzeň 4, Doubravka, 
Hřbitovní 996/33, 312 00 

40525007 23.937.788,24,- 

 
Komise doporučuje zadavateli přijetí nabídky pro zakázku „Výstavba MVN Chobot, v k. ú. Kačice“ 
od sdružení firem „Společnost AQUASYS, DEKONTA – MVN Chobot, Kačice“, IČO: 25006096 
a IČO: 25344447, které splnilo všechny požadavky dle platných právních předpisů a zadávací 
dokumentace.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu se sdružením firem 
„Společnost AQUASYS, DEKONTA – MVN Chobot, Kačice“ IČO: 25006096 a IČO: 25344447 
s nabídkovou cenou 16.048.279,73 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  
Usnesení č. 68 bylo schváleno 
 
10. Dotace. 

10.1. Rekonstrukce válečných hrobů – schválení investičního záměru. 
Začátkem března 2019 byla podána žádost o dotaci z programu Zachování a obnova 
historických hodnot I, Ministerstva obrany na opravu válečných hrobů a pomníku v obci 
Kačice.  
Celkové náklady na projekt jsou 122.633 Kč. Podíl dotační akce na celkových nákladech je 
80 %. 
Součástí žádosti o dotaci byl i investiční záměr, který obsahuje kompletní informace 
o jednotlivých hrobech a pomníku, kterých by se dotace týkala.  
Ministerstvem obrany jsme byli vyzváni k doplnění žádosti o dotaci a to o schválení 
investičního záměru Zastupitelstvem obce. Zastupitelé dostali podklady k prostudování. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje investiční záměr k žádosti o dotaci 
č. MO-107290-2018-00029. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 69 bylo schváleno 

 
10.2. Žádost o individuální dotaci – B. 
Na OÚ byla opakovaně doručena žádost o individuální dotaci na vydání knihy, která byla již 
v minulosti zastupitelstvem odsouhlasena, ale kniha nebyla dosud vydána, takže dotace 
zůstala nevyčerpána. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 
5.000 Kč na vydání knihy „Jejich osudem se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. 
Pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku a dalších c. a. k. jednotek ze Slánska“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 70 bylo schváleno 

 
11. Výzva k odstranění autovraků bez SPZ. 
Starosta informoval ZO o autech bez SPZ, která se objevují v ulicích obce. Majitelé budou vyzváni 
k jejich odstranění.  
ZO bere na vědomí. 
 
12. Bytové a nebytové hospodářství. 

12.1. Prodej pozemku p. č. 382/2, 382/3 v k. ú. Kačice. 
Dne 06.03.2019 byl vyvěšen záměr na prodej nemovitého majetku týkající se pozemků p. č. 
382/2, o výměře 11 m2, jiná plocha, ostatní plocha a p. č. 382/3, o výměře 47 m2, jiná 
plocha, ostatní plocha v k. ú. Kačice, zapsaných na LV 10001. Pozemek je nabízen za cenu 
v daném místě a čase obvyklou, tj. minimálně 125 Kč / 1 m2. 
Zájemci mohli podávat nabídky do 20. března 2019. Na OÚ byla doručena jediná nabídka od 
manželů B., ve které souhlasí s podmínkami vyvěšeného záměru. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje prodej pozemků p. č. 382/2 a 382/3 
v k. ú. Kačice, zapsaných na LV 10001 manželům B. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 71 bylo schváleno. 
 
12.2. Zřízení věcného břemene – ČEZ: 

12.2.1. Pozemek p. č. 204/3. 
Od společnosti ČEZ Distribuce a. s. jsme obdrželi požadavek, na zřízení věcného 
břemene na zařízení distribuční soustavy umístěné na obecním pozemku. 
Jedná se o pozemek p. č. 204/3 v k. ú. Kačice. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu 5.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podpis smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku 204/3 
v k. ú. Kačice za jednorázovou náhradu 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 72 bylo schváleno. 
 
12.2.2. Pozemek p. č. 367/6. 
Od společnosti ČEZ Distribuce a. s. jsme obdrželi požadavek, na zřízení věcného 
břemene na zařízení distribuční soustavy umístěné na obecním pozemku. 
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Jedná se o pozemek p. č. 367/6 v k. ú. Kačice. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu 1.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podpis smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku 367/6 
v k. ú. Kačice za jednorázovou náhradu 1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 73 bylo schváleno. 
 
12.2.3. Pozemky k areálu č. p. 7. 
Od společnosti ČEZ Distribuce a. s. jsme obdrželi požadavek na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na zařízení distribuční soustavy umístěné na obecních pozemcích p. č. 
321/24, 323/1, 323/4, 346/1, 367/2, 367/3, 324 v k. ú. Kačice.  
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 10.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podpis smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 321/24, 323/1, 323/4, 346/1, 367/2, 
367/3, 324 v k. ú. Kačice za jednorázovou náhradu 10.000 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 74 bylo schváleno. 

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

13. Různé. 
13.1. Informace o akcích. 
Realizované akce: 
16.03. – ping-pongový turnaj o putovní pohár, 
22.03. – reprezentační ples ZŠ a obce Kačice, 
24.03. – zájezd do divadla Radka Brzobohatého – Zločin v Posázavském Pacifiku. 
 
Připravované akce: 
06.04. – 6. ročník Velikonočního jarmarku, 
11.04. – velikonoční dekorace s knihovnou – od 16 hodin v knihovně, 
13.04. – jarní úklid okolí obce, 
19.04. – velikonoční badmintonový turnaj – pořádá TJ Sokol Kačice, 
20.04. – pochod – pořádá p. M., sraz ve 13 hodin u kachny, 
24.04. – veřejné zasedání zastupitelstva obce od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice,  
25.04. – malování na kameny – pořádá knihovna, 
30.04. – čarodějnice – pořádá TJ Sokol Kačice. 
 
ZO bere na vědomí. 

 
13.2.  Ekologie. 

13.2.1. Akce Ukliďme Kačici. 
Akce se uskuteční v termínu 13.04.2019. Sraz v 9 hodin ve sběrném dvoře. Zájemci se 
mohou hlásit na OÚ. 
ZO bere na vědomí. 
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13.2.2. Reklamní předměty. 
Místostarostka informovala ZO o úmyslu obce zakoupit vratné kelímky a mycí jednotku, 
které by se používaly na akcích pořádaných obcí Kačice, případně by byly k zapůjčení na 
akce pořádané místními spolky. 
ZO bere na vědomí. 
 

13.3. Příměstský tábor - náhradníci. 
Místostarostka informovala ZO, že červencový termín tábora je obsazen. V srpnovém termínu 
je k 27.03.2019 volných 12 míst a v náhradnících je přihlášeno 9 dětí (4 z prvního turnusu 
a 5 bez TP v Kačici). 01.04.2019 budou náhradníci přesunuti do seznamu účastníků.  
V letošním roce se na tábor vejdou všechny přihlášené děti, ale pro další tábory je třeba 
stanovit pravidla, komu bude dána přednost při přesouvání z náhradníků do účastníků.   
ZO se shodlo na pravidlu, že přednost budou mít žáci, kteří navštěvují ZŠ v Kačici, dále děti, 
kteří se tábora chtějí zúčastní v obou termínech a nakonec děti s TP na území MAS 
Svatováclavsko z. s.. 
ZO bere na vědomí.  
 
13.4. Vyhláška o pořádání akcí. 
P. Pokorný se dotazuje (v návaznosti na víkendovou akci – závody psů) zda je možné 
pořádání podobných akcí nějakým způsobem ošetřit. Bude zjištěno, jak lze vyhlášku doplnit. 
ZO bere na vědomí. 
 

14. Diskuze. 
Starosta odpověděl na otázky p. M. z minulého zasedání ZO: 

- MP Stochov přislíbili, že budou 1-2x za měsíc kontrolovat řidiče v ulicích Čelechovická 
a Dlážděná. 

Dále p. Malec upozornil na velké pneumatiky v lesíku u silnice na Čelechovice. 
 
Dále viz audiozáznam. 
ZO bere na vědomí. 
 
Konec jednání ZO v 19:37 
 
Zápis byl pořízen dne 1. dubna 2019. 
 
 
Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 
 

………….………………………… 
Libor Němeček – starosta 

 
 
 

 
……………………………..…………….    ……………………..……………………. 
Ing. Vladimír Ondráček - ověřovatel    Mgr. Eva Abrhámová - ověřovatelka 



 

Stránka 9 z 9 
 

Shrnutí usnesení zápisu č. 5/2019: 
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Ondráčka a pí Abrhámové ověřovateli zápisu a pí Kvapilové jako 

zapisovatelky. 

4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b) zákona č.128/2000 Sb., 
závěrečný účet obce Kačice za rok 2018 s výhradami včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce 
Kačice za rok 2018, dle předložených materiálů a dále přijímá tato nápravná opatření: navrácení 
neoprávněně vyplacených finančních prostředků z rozpočtu obce a sjednocení funkčního období 

zřízením výborů jako poradních orgánů zastupitelstva. 
5. Účetní závěrka: 

5.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok 2018. 
5.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní závěrku obce Kačice za rok 2018. 

6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dohody o provedení práce na dobu od 01.04.2019 do 

konce volebního období s neuvolněnými zastupiteli: s pí Abrhámovou, pí Vaníčkovou, pí Veselskou, p. 
Fikesem, p. Ondráčkem, p. Vaňkem, p. Pokorným a p. Beznoskou. 

7. Zastupitelstvo obce Kačice zřizuje zmíněné výbory s účinností od 1. dubna 2019, volí předsedy a členy 
jednotlivých výborů, ruší dosavadní komise k 31. březnu 2019 a stanovuje měsíční odměnu za výkon 
funkce předsedy výboru ve výši 3 283 Kč s účinnosti od 1. dubna 2019.  
8. ZO bere na vědomí zvelebení retenční nádrže. 
9. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu se sdružením firem „Společnost AQUASYS, 

DEKONTA – MVN Chobot, Kačice“ IČO: 25006096 a IČO: 25344447 s nabídkovou cenou 16.048.279,73 
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. 

10. Dotace 
10.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje investiční záměr k žádosti o dotaci č. MO-107290-2018-
00029. 

10.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč na vydání 
knihy „Jejich osudem se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. Pěšího pluku, 8. Zeměbraneckého 
pluku a dalších c. a. k. jednotek ze Slánska“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

11. ZO bere na vědomí odstranění autovraků. 
12. Bytové a nebytové hospodářství: 

12.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje prodej pozemků p. č. 382/2 a 382/3 v k. ú. Kačice, 
zapsaných na LV 10001 manželům B. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

12.2. Zřízení věcného břemene: 
12.2.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku 204/3 v k. ú. Kačice za jednorázovou náhradu 
5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

12.2.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku 367/6 v k. ú. Kačice za jednorázovou náhradu 
1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

12.2.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích p. č. 321/24, 323/1, 323/4, 346/1, 367/2, 367/3, 324 v k. ú. Kačice za 

jednorázovou náhradu 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
12.3. ZO bere na vědomí dlužníky. 

13. Různé: 
13.1. ZO bere na vědomí kulturní akce. 
13.2. Ekologie. 

13.2.1. ZO bere na vědomé akci Ukliďme Kačici. 
13.2.2. ZO bere na vědomé reklamní předměty. 

13.3. ZO bere na vědomí náhradníky na příměstský tábor. 
13.4. ZO bere na vědomí vyhlášku o pořádání akcí. 

14. Diskuse. 

 

Konec jednání ZO v 19:37 hod. 
Zápis byl pořízen dne 01.04.2019 
Vyvěšeno:       Sejmuto:  






