17/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 24.06.2020
od 18 hodin na OÚ v Kačici.
Přítomni: pí Abrhámová, p. Beznoska, p. Fikes, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný, p. Vaněk
(dostavil se v 18:20), pí Veselská
Omluvena: pí Vaníčková
Hosté: 5
Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 17.06.2020 – 24.06.2020.
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
Usnesení č. 179 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválení programu zasedání ZO.
Volba orgánů zasedání ZO.
Rozpočtové opatření č. 4.
Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kačice za
rok 2019.
Schválení účetní závěrky.
6.1
ZŠ a MŠ Kačice.
6.2
Obec Kačice.
Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Kačice.
Oznámení o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna.
Opatření obce č. 2/2020 – Pravidla pro přidělování bytů v pečovatelském domě.
9.1
Stanovení výše nájemného v pečovatelském domě.
9.2
Schválení opatření obce č. 2/2020.
Výběr dodavatele.
10.1 Úprava soklu na objektu ul. Armádní č.p. 309.
10.2 Rekonstrukce fasády na objektu č.p. 316.
Souhlas
o
zařazení
správního
území
obce
do
územní
působnosti
MAS Svatováclavsko, z. s.
Investiční akce.
12.1 Pečovatelský dům Kačice.
12.2 Rybník Chobot.
Bytové a nebytové hospodářství.
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14.
15.

13.1 Nákup pozemků – přístupová cesta k rybníku Chobot.
13.2 Dlužníci.
Různé.
14.1 Příměstské tábory.
Diskuse.

Doplnění programu:
14.2. Stavební úpravy v ZŠ.
14.3. Žádost o příspěvek na vyčištění studny.
14.4. Kačický zpravodaj.
14.5. Žádost o příspěvek EDA.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 180 bylo schváleno.
3. Volba orgánů zasedání ZO.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Fikese a p. Ondráčka a jako zapisovatelku
pí Slámovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Fikese a pana
Ondráčka ověřovateli zápisu a pí Slámové jako zapisovatelky.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 181 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Na straně příjmů se jedná o dotaci na rekonstrukci učeben v ZŠ, poplatek za přihlášky na
příměstský tábor a přesun finančních prostředků mezi účty (z ČNB na běžný účet u KB). Na straně
výdajů došlo k navýšení v rámci rekonstrukce učeben v ZŠ, nákup pozemků – přístupová cesta
k rybníku a přesun finančních prostředků mezi účty (z ČNB na běžný účet u KB). V celkovém součtu
příjmy/výdaje došlo k navýšení výdajů o 908 122,53 Kč. Tento rozdíl je pokryt z rezervy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 182 bylo schváleno.
5. Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Kačice za rok 2019.
Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření obce byly zveřejněny od 2. do 24.
června 2020 na úřední desce OÚ Kačice i způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně. Součástí
závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Vše bylo k nahlédnutí
po celou dobu vyvěšení na OÚ Kačice a do 24. června 2020 bylo možné vznést připomínky.
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 31. října 2019 a 24. dubna 2020. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě
chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b)
zákona č.128/2000 Sb., závěrečný účet obce Kačice za rok 2019 bez výhrad včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2019, dle předložených materiálů.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 183 bylo schváleno.
6. Schválení účetní závěrky
6.1. ZŠ a MŠ Kačice
Účetnictví poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a MŠ
Kačice. Výsledek hospodaření za rok 2019 činí 56 143,86 Kč. Návrh závěrečného účtu obce
Kačice za rok 2019 obsahuje i přílohy k hospodaření naší příspěvkové organizace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok
2019 a schvaluje převod částky 56 143,86 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 184 bylo schváleno.
6.2. Obec Kačice
Výsledek hospodaření obce za rok 2019 činí 12 309 704,79 Kč. Zpráva o přezkoumání
hospodaření a návrh závěrečného účtu za rok 2019 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
2019.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 185 bylo schváleno.
7. Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Kačice.
Na OÚ byla doručena žádost paní ředitelky ZŠ o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
ve výši 272 935 Kč. Tato částka bude použita na výměnu kotlů v MŠ, kterou bude provádět firma
Voplyntop s.r.o., zastoupená Radkem Vaňkem, Na Průhoně 387, Kačice, IČO 28941047. Pouze
firma Voplyntop s.r.o. podala nabídku dle zadávací dokumentace. Dvě firmy podaly nabídku pozdě,
z tohoto důvodu byly z výběrového řízení vyřazeny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje čerpání finanční částky ve výši 272 935 Kč
z rezervního fondu ZŠ na výměnu kotlů v MŠ Kačice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 186 bylo schváleno.
8. Oznámení o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna
Na OÚ bylo doručeno oznámení od paní ředitelky ZŠ o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna ve
dnech 29. a 30. června v důvodu probíhající rekonstrukce učeben v budově ZŠ. Pedagogičtí
pracovníci školy volno využijí k vyklízení a stěhování učeben, kabinetu a ředitelny. Žáci budou končit
26. června 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dva dny ředitelského volna v termínu
29. – 30. června 2020
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 187 bylo schváleno.
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9. Opatření obce č. 2/2020 – pravidla pro přidělování bytů v pečovatelském domě
9.1 Stanovení výše nájemného v pečovatelském domě
2
V rámci nově připraveného opatření, jehož součástí je i nájemné za m
u bytů v pečovatelském
domě, je potřeba schválit jeho výši. V současné době máme v obecních bytech stanovené
nájemné 42 Kč za m 2 / měsíc. Již jsme avizovali, že cena se bude od příštího roku zvyšovat.
Navrhuji tedy cenu za m2 v pečovatelských bytech stanovit na 50 Kč za m2 / měsíc (dotačním
2
titulem je stanovená maximální možná výše nájemného za m
ve výši 54 Kč). Cenu ve
standardních bytech budeme následně navrhovat ke schválení ve stejné výši.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje stanovení ceny nájemného za 2 m
v bytech v pečovatelském domě v Kačici na 50 Kč za m2 / měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 188 bylo schváleno.
9.2 Schválení opatření obce č. 2/2020.
V 18:20 přichází p. Vaněk.
Na předchozím jednání jsme Vás již informovali i o podkladech a přihláškách do DPS.
Zastupitelé měli možnost si dokumenty prostudovat a nevznesli žádné námitky ani podněty.
Ve stručnosti shrneme hlavní podmínky pro podávání žádostí do DPS. Další informace vyjdou
v Kačickém zpravodaji a následně budou k dispozici během prázdnin na webových stránkách
obce.
Pečovatelský dům v Kačici nabízí 10 bezbariérových bytových jednotek. Byty mají rozměry
užitné plochy od 32 m 2 do 45 m 2 a dispozičně jsou řešeny jako 1 + 1. Každá bytová
jednotka má své sociální zařízení, kuchyňskou linku.
Pečovatelský dům je určen především osaměle žijícím starším občanům tak, aby si mohli
sami alespoň v částečné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního
soukromí. Soustředěným bydlením starších občanů v jednom domě umožňuje
pečovatelský dům poskytovat starším občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně
a v potřebném rozsahu.
Zde jsou základní informace pro žadatele o byt:
Žadatel o byt musí splňovat minimální věk 65 let, musí být svéprávný a soběstačný, jelikož
se jedná pouze o částečnou pečovatelskou službu, není zde stálá lékařská služba.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo upřednostnit žadatele bez rodinného zázemí
a v dobrém zdravotním stavu.
Do pečovatelského domu nesmí být přijímáni občané trvale ležící, trpící závažnými
psychickými poruchami, přenosnými chorobami, osoby závislé na alkoholu či
psychotropních látkách.
Byt je možno pronajmout osamělému občanu nebo manželské dvojici, dvojici druh –
družka, dvojici sourozenců nebo jiných příbuzných, jestliže alespoň u jednoho z nich
zdravotní stav nebo sociální poměry odůvodňují k poskytovánípečovatelské služby a druhý
mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Byty pro 2 osoby jsou
v Pečovatelském domě pouze dva.
Byty jsou určeny především občanům, kteří mají v Kačici trvalé bydliště po dobu nejméně
10 let. Při výběru bude brána v úvahu možnost uvolnění bytu ve vlastnictví obce k dalšímu
využití. Žadatelem může být i osoba, jejíž děti mají trvalé bydliště v obci po dobu nejméně
10 let.
Zastupitelstvo obce může na základě doporučení pracovní skupiny v mimořádných
případech schválit přijetí občana, který má v obci Kačice trvalé bydliště po dobu kratší než
10 let nebo v obci nemá hlášené trvalé bydliště vůbec.
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Byt v pečovatelském domě může být přidělen žadateli, pokud prokáže, že jeho průměrný
čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v ČR v případě 1 členné domácnosti nebo
1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti.
Jednotlivé žádosti budou posuzovány pracovní skupinou, která následně doporučí
zastupitelstvu ke schválení vhodné uchazeče. Informace z žádostí budou ověřovány místním
šetřením. Konečné rozhodnutí o přidělení bytu je na zastupitelstvu obce.
-

Diskuse viz audiozáznam.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Opatření obce Kačice č. 2/2020,
jehož součástí jsou všechny zmíněné informace, a které bude účinné od 1. září 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 189 bylo schváleno.
10. Výběr dodavatele
10.1 Úprava soklu na objektu ul. Armádní č.p. 309
Výzva na úpravu soklu na objektu v ul. Armádní č. p. 309 byla rozeslána a zveřejněna
29. května 2020. Termín realizace zakázky je srpen – říjen 2020. Maximální stanovená cena
295 000 Kč bez DPH. Nabídky bylo možno podávat do 17. června 2020 do 12 hodin. Na OÚ
byly doručeny celkem 2 nabídky, které hodnotila komise ve složení Libor Němeček, Jitka
Slámová, Petra Kvapilová.

Pořadí
Obchodní firma
nabídky
1.
2.

Elektromontáže
Stavby s.r.o.
ZKRAT Stavba
s.r.o.

IČO

Adresa

Nabídková cena
bez DPH

25700936

Smečenská 1009
274 01 Slaný

286.573 Kč

24201871

Kurta Konráda 962/17
190 00 Praha 9

269.472Kč

Záruka
v měsících
60
120

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s firmou ZKRAT
Stavba s.r.o., IČO 24201871 s nabídkovou cenou 269 472 Kč bez DPH a zárukou na kvalitu
díla 120 měsíců a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 190 bylo schváleno.
10.2 Rekonstrukce fasády na objektu č.p. 316
Výzva byla rozeslána a zveřejněna dne 29. května 2020. Termín realizace zakázky je srpen –
říjen 2020. Maximální stanovená cena 590 000 Kč bez DPH. Nabídky bylo možné podávat do
17. června 2020 do 12 hodin. Na OÚ byly doručeny celkem 2 nabídky. Nabídky hodnotila
komise ve složení Libor Němeček, Vladimír Ondráček, Radek Vaněk.
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Pořadí
Obchodní firma
nabídky
1.
2.

Elektromontáže
Stavby s.r.o.
ZKRAT Stavba
s.r.o.

IČO

Adresa

Nabídková cena
bez DPH

25700936

Smečenská 1009
274 01 Slaný

566.462 Kč

24201871

Kurta Konráda 962/17
190 00 Praha 9

559.635 Kč

Záruka
v měsících
60
120

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s firmou ZKRAT
Stavba s.r.o., IČO 24201871 s nabídkovou cenou 559 635 Kč bez DPH a zárukou na kvalitu
díla 120 měsíců a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 191 bylo schváleno.
11. Souhlas o zařazení
Svatováclavsko, z. s.

správního

území

obce

do

územní

působnosti

MAS

Jedná se o čistě administrativní záležitost, která je nutná pro vydání nové standardizace pro
programovací období 2021 – 2027, aby bylo nadále možné čerpat finanční prostředky z dotačních
fondů přes MAS Svatováclavsko, z. s. Schválením zařazení do územní působnosti MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z. s. nevznikají obci žádné závazky vůči MAS.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zařazení správního území obce Kačice do
územní působnosti MAS Svatováclavsko, z. s. na období 2021-2027.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 192 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice pověřuje starostu obce k podpisu přílohy č. 22
Souhlas obcí se zařazením území do územní působnosti MAS, která je součástí Metodického
stanoviska ministryně pro místní rozvoj. č. 12.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 193 bylo schváleno
12. Investiční akce
12.1 Pečovatelský dům Kačice
Starosta informoval o tom, jak pokračují stavební práce na Pečovatelském domě. V současné
době je celkem proinvestováno 6 442 000 Kč. Z vlastních zdrojů 2 840 000 Kč a obdržené
dotace činily 3 602 000 Kč.
ZO bere na vědomí.
12.2 Rybník Chobot
Starosta informoval o pokračujících pracích na rybníku Chobot. Proinvestováno je celkem
13 390 000 Kč. Z vlastních zdrojů 2 390 000 Kč a obdržené dotace činily 11 000 000 Kč. Do
konce prázdnin by mělo být hotovo, v říjnu bychom mohli využít vypuštění rybníku Loděnice
k napuštění toho našeho, kačického.
ZO bere na vědomí.
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13. Bytové a nebytové hospodářství
13.1 Nákup pozemků – přístupová cesta k rybníku Chobot
Na minulém zasedání jsme informovali o nákupu pozemků potřebných na vybudování
přístupové cesty k rybníku Chobot.
a) nákup pozemků od pana P. P.
• p. č. 727/11 v k. ú. Kačice, trvalý travní porost o výměře 1613 m2,
• p. č. 727/19 v k. ú. Kačice, trvalý travní porost o výměře 495 m2,
• p. č. 727/24 v k. ú. Kačice, trvalý travní porost o výměře 1791 m2.
kupní cena za 1 m2 ve výši 20 Kč / m2, tj. celkem 77.980 Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít kupní smlouvu na pozemky
v katastrálním území Kačice p. č. 727/11, 727/19 a 727/24 za celkovou cenu 77 980 Kč
s panem P. P. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
zdržel se: 1 (p. Pokorný)
Usnesení č. 194 bylo schváleno.
b) nákup pozemků od manželů S.
• p. č. 725/7 v k. ú. Kačice, vodní plocha o výměře 45 m2,
• p. č. 727/1 v k. ú. Kačice, trvalý travní porost o výměře 494 m2.
kupní cena za 1 m2 ve výši 40 Kč / m2, tj. celkem 21.560 Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít kupní smlouvu na pozemky
v katastrálním území Kačice p. č. 725/7 a 727/1 za celkovou cenu 21 560 Kč s K. a J. S. a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 195 bylo schváleno.
13.2 Dlužníci
Starosta informoval o stavu dlužníků – viz příloha.
ZO bere na vědomí.
14. Různé
14.1. Příměstské tábory
Letos obec pořádá 2 standardní tábory, 2 bonusové a fotbalový kemp ve spolupráci s SK. Ne
všechny turnusy jsou plně naplněny, volná místa byla nabídnuta Dětskému domovu v Ledcích.
Vzhledem ke koronavirové situaci jsme byli nuceni i upravit program táborů.
ZO bere na vědomí.
14.2. Stavební úpravy v ZŠ
Obec obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 091 877,47 na vybudování
nových učeben, sborovny a bezbariérového sociálního zařízení. Náklady budou 3 254 607,87.
ZO bere na vědomí.
14.3. Žádost o příspěvek na vyčištění studny na samotě u dolu Libušín a vybudování
vodovodní přípojky
Na obec byla doručena žádost obyvatel žijících na samotě u dolu Libušín, kteří mají problém se
zdrojem vody, o příspěvek na vyčištění studny a vybudování vodovodní přípojky od rybárny o
délce cca 640 m. Náklady na vyčištění studny jsou vyčísleny na 32 200 Kč vč. DPH.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje příspěvek na vyčištění studny u dolu
Libušín pro rodinné domy č.p. 56, 85, 99 a 363 ve výši 20.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 196 bylo schváleno.
14.4. Kačický zpravodaj
Obec Kačice v minulém roce zakoupila novou rozhlasovou ústřednu, pomocí které mohou být
rozesílány informační SMS a e-maily. Zpravodaj obsahuje anketní lístek. Vyplněný anketní lístek
je možno odeslat mailem nebo vhodit do schránky obecního úřadu.
ZO bere na vědomí.
14.5 Žádost o příspěvek příspěvková organizace EDA
Jedná se o společnost rané péče, která poskytuje pomoc rodinám dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením. Žádají o příspěvek ve výši 10.000 Kč. Bude projednáno na srpnovém
zasedání.
15. Diskuse
Viz audiozáznam.
Konec jednání ZO v 19:20 hod.
Zápis byl pořízen dne 29.06.2020
Vyvěšeno:

02.07.2020

Sejmuto:

17.07.2020

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

……………………………..…………….

……………………..……………………………

Metoděj Fikes – ověřovatel

Vladimír Ondráček – ověřovatel
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Shrnutí usnesení zápisu č. 17/2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZO schvaluje zápis z minulého zasedání.
ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
ZO souhlasí se jmenováním p. Fikese a p. Ondráčka a pí Slámové jako zapisovatelky.
Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
ZO schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b) zákona č.128/2000 Sb., závěrečný účet
obce Kačice za rok 2019 bez výhrad včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kačice za
rok 2019, dle předložených materiálů.
Schválení účetní závěrky
6.1 ZO Kačice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok 2019.
6.2 ZO Kačice schvaluje účetní závěrku Obce Kačice za rok 2019.
ZO schvaluje čerpání finanční částky ve výši 272 935 Kč z rezervního fondu ZŠ na výměnu kotlů
v MŠ Kačice.
ZO schvaluje dva dny ředitelského volna v termínu 29. – 30. června 2020.
Opatření obce č. 2/2020 – Pravidla pro přidělování bytů v pečovatelském domě.
9.1 ZO Kačice schvaluje stanovení ceny nájemného za m 2 v bytech v pečovatelském domě
v Kačici na 50 Kč za m2/ měsíc.

10.

11.

12.

13.

14.

9.2 ZO Kačice schvaluje Opatření obce Kačice č. 2/2020, jehož součástí jsou všechny
zmíněné informace, a které bude účinné od 1. září 2020.
Výběr dodavatele
10.1 ZO Kačice schvaluje uzavření smlouvy s firmou ZKRAT Stavba s.r.o., IČO 24201871
s nabídkovou cenou 269 472 Kč bez DPH a zárukou na kvalitu díla 120 měsíců a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
10.2 ZO Kačice schvaluje uzavření smlouvy s firmou ZKRAT Stavba s.r.o., IČO 24201871
s nabídkovou cenou 559 635 Kč bez DPH a zárukou na kvalitu díla 120 měsíců a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Souhlas o zařazení správního území obce do územní působnosti MAS Svatováclavsko, z. s.
a) ZO Kačice schvaluje zařazení správního území obce Kačice do územní působnosti MAS
Svatováclavsko z.s. na období 2021-2027.
b) ZO Kačice pověřuje starostu obce k podpisu přílohy č. 22 Souhlas obcí se zařazením území
do územní působnosti MAS, která je součástí Metodického stanoviska ministryně pro místní
rozvoj. č. 12.
Investiční akce
12.1 ZO bere na vědomí informace o pokračujících pracích na Pečovatelském domě v Kačici.
12.2 ZO bere na vědomí informace o pokračujících pracích na rybníku Chobot.
Bytové a nebytové hospodářství
13.1 Nákup pozemků – přístupová cesta k rybníku Chobot
a) ZO Kačice schvaluje uzavřít kupní smlouvu na pozemky v katastrálním území Kačice p. č.
727/11, 727/19 a 727/24 za celkovou cenu 77 980 Kč s panem P. P. a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
b) ZO Kačice schvaluje uzavřít kupní smlouvu na pozemky v katastrálním území Kačice p. č.
725/7 a 727/ za celkovou cenu 21 560 Kč s K. a J. S. a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
13.2 ZO bere na vědomí stav dlužníků.
Různé
14.1 ZO bere na vědomí informaci o konaných turnusech příměstského tábora.
14.2 ZO bere na vědomí informaci o probíhajících stavebních úpravách v ZŠ.
14.3 ZO Kačice schvaluje příspěvek na vyčištění studny u dolu Libušín pro rodinné domy č. p.
56, 85, 99 a 363 ve výši 20.000 Kč.
14.3. ZO bere na vědomí informaci o Kačickém zpravodaji
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14.4. ZO bere na vědomí žádost příspěvkové organizace EDA – bude projednáno na
následujícím zasedání.
15.Diskuse

Konec jednání ZO v 19:20 hod.
Zápis byl pořízen dne 29.06.2020
Vyvěšeno:

02.07.2020

Sejmuto:

17.07.2020
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