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20/2020 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 16.12.2020 
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 

Omluven: 0 

Hosté: 6 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 09.12.2020 – 16.12.2020. 

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 9 
Usnesení č. 212 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. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2021.  

4.1. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – rekonstrukce komína. 

4.2. Schválení žádostí o individuální dotace.  

5. Návrh rozpočtu na rok 2021. 

5.1. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Kačice. 

5.2. Schválení návrhu rozpočtu obce Kačice na rok 2021. 

5.3. Stavy na bankovních účtech. 

6. Rozpočtové opatření č. 7. 

7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2024.  

8. Schválení dodatku ke směrnici č. 33. 

9. Výběr dodavatele – Biokoridor. 

10. Informace o investičních akcích. 

10.1 Pečovatelský dům. 

10.2 Rybník Chobot. 

11. Smlouva – údržba VO – podpis smlouvy. 

12. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. 

13. Uzavření provozu MŠ Kačice v době Vánoc 2020. 

14. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2021. 
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15. Bytové a nebytové hospodářství. 

15.1. Zvýšení nájmu v obecních bytech. 

15.2. Prodej pozemku p. č. 45/3 – pí P. 

15.3. Dlužníci. 

16. Různé. 

16.1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Kačice. 

16.2. Informace o akcích. 

16.3. Otevírací doba OÚ, knihovny a sběrného dvora během vánočních svátků. 

16.4. Poděkování ZŠ. 

16.5. Shrnutí roku 2020 a výhled na rok 2021. 

17. Diskuse. 

Doplnění programu:  
16.6. Schválení dodatku č. 6 – zemědělský pacht. 
16.7. Smlouva o zřízení věcného břemene 
16.8 Žádosti o finanční příspěvek – Klubíčko, Linka Bezpečí. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 213 bylo schváleno. 

 

 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

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

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Beznosky a paní 
Abrhámové ověřovateli zápisu a paní Kvapilové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 214 bylo schváleno. 
 
 

4. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2021. 

4.1. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – rekonstrukce komína. 

Individuální dotace na rekonstrukci komína byla schválena usnesením zastupitelstva č. 210 ze 
dne 7.10.2020 Termín realizace rekonstrukce komína byl posunut na začátek příštího roku, 
proto je potřeba dodatkem k veřejnoprávní smlouvě posunout i termín pro odevzdání 
vyúčtování dotace, a to do 31.12.2021.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dodatek ke smlouvě týkající 
prodloužení termínu realizace akce a zároveň i vyúčtování dotace do 31.12. 2021 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 215 bylo schváleno. 

 
 

4.2. Schválení žádostí o individuální dotace. 

Na OÚ byly doručeny žádosti od p. F., SK Kačice, TJ Sokol Kačice, spolku Kačice letí, z. s., 
myslivců, p. O. a spol. s následujícími požadavky: 
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  Požadované 

částka 
Navrhovaná 

částka 
p. F. Lesní běh 16 000 Kč 16 000 Kč 
SK KAČICE Jarní pochod 5 000 Kč 2 500 

Dětský den 20 000 Kč 20 000 
Pouťový turnaj 20 000 Kč 15 000 
Činnost klubu 80 000 Kč 80 000 
Turnaj žáků 15 000 Kč 15 000 
Podzimní pochod 5 000 Kč 2 500 
CELKEM 145 000 Kč 135 000 Kč 

SOKOL 
KAČICE 

Dětský karneval 8 000 Kč 8 000 
Badmintonový turnaj 6 000 Kč 6 000 
Čarodějnice 14 000 Kč 14 000 
Turnaj ve stolním tenise 5 000 Kč 5 000 
Turnaj ve stolním tenise 6 000 Kč 6 000 
Mikulášská besídka 9 000 Kč 9 000 
Badmintonový turnaj 6 000 Kč 6 000 
Činnost jednoty 95 000 Kč 80 000 Kč 
CELKEM 149 000 Kč 134 000 Kč 

Kačice letí Masopust 15 000 Kč 15 000 
Velikonoční trhy, vynášení 

Morany 
2 500 Kč 2 500 

Podzimní slavnosti 5 000 Kč 5 000 
Lampionový průvod 5 000 Kč 5 000 
Vánoční dílničky 2 500 Kč 2 500 
Činnost spolku 20 000 Kč 20 000 
CELKEM 50 000 Kč 50 000 Kč 

Myslivci Činnost spolku 7 000 Kč 7 000 Kč 
p. O. a spol. Cyklistický trojboj 6 000 Kč 6 000 
 Sportovní den 6 000 Kč 6 000 
 CELKEM 12 000 Kč                 12 000 Kč 

 CELKEM 379 000 Kč                                       354 000 Kč 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 
ve výši 354.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv dle uvedeného seznamu žadatelů a 
zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 216 bylo schváleno. 

 
5. Návrh rozpočtu na rok 2021. 

5.1. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Kačice. 
Tento bod je součástí bodu 5.2. 

ZO bere na vědomí. 

 

 



 

Stránka 4 z 13 
 

5.2. Schválení návrhu rozpočtu obce Kačice na rok 2021. 
Návrh rozpočtu je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních 
položek tak, aby následně vyjadřoval závazné ukazatele. Finanční hospodaření zřízených 
příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ Kačice) je obsaženo v návrhu rozpočtu obce s vymezením 
navrženého finančního příspěvku obce na provoz s vymezením závazných ukazatelů. Návrh byl 
vyvěšen na úřední desce dne 27.11.2020 a byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve shodném termínu. Neprodleně po schválení návrhu rozpočtu v zastupitelstvu obce 
bude proveden jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby a současně i sdělení závazných 
ukazatelů rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. Rozpočet bude vyvěšen na 
internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení, dle § 11a, odst.4, zák. 250/2000 Sb. 
Plánované investiční akce na rok 2021: dokončení výstavby pečovatelského domu, biokoridor, 
příprava projektů na opravy obecních bytů (mlékárenský, u doktora), projektová příprava 
sportoviště u rybníka, chodník k rybníku, aj. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje schodkový rozpočet obce Kačice na 
rok 2021 s celkovými příjmy 24.917.600 Kč, celkovými výdaji 28.601.800 Kč a schodkem 
3.684.200 Kč. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Závaznými 
ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby. 
Výsledek hlasování: Pro 9    
Usnesení č. 217 bylo schváleno. 
 
 
5.3. Stavy na bankovních účtech. 
Stav na bankovních účtech k 15.12.2020:      43.197.319,09 Kč  
Investiční fondy k 30.09.2020:          7.935.577,75 Kč 
Pokladny:       70.955,00 Kč 
Stav hospodaření k 15.12.2020: skutečné příjmy  48.325.014,61 Kč 

 skutečné výdaje 56.605.386,62 Kč 
ZO bere na vědomí. 

 
 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2020. 

Rozpočtové opatření se týká zejména přesunů v rámci a mezi paragrafy, které se nijak nedotknou 
celkové výše rozpočtu obce. Příjmy se navyšují o správní poplatky, odměnu za zpětný odběr odpadů 
(EKO-KOM) a ponižují se o přijaté investiční dotace. U výdajů se přesuny týkají ZŠ, knihovny, 
veřejného osvětlení a výdajů spojenými s volbami do Senátu a Zastupitelstva Středočeského kraje. 
Rozpočtové opatření bude vyvěšeno na internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení, 
dle § 11a, odst. 4, zák. 250/2000 Sb. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020. 

Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 218 bylo schváleno. 
 
7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2024. 

Střednědobý rozpočtový výhled je každoročně aktualizován. Návrh střednědobého výhledu na roky 
2022 – 2024 byl vyvěšen od 27.11.2020 do 16.12.2020. 
 
• Plánované investiční akce v roce 2022: místní komunikace, rekonstrukce obecních budov, 

sportoviště u rybníka. 
• Plánované investiční akce v roce 2023: obnova zeleně, rekonstrukce obecních budov, místní 

komunikace. 
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• Plánované investiční akce v roce 2024: rekonstrukce obecních budov, místní komunikace. 
 

Velké investiční akce budou financovány pouze v případě, že se obci podaří získat dotační titul. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 
Kačice na roky 2022 – 2024. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 219 bylo schváleno. 
 
 
8. Schválení dodatku č. 1 ke Směrnici č. 33. 

Směrnice č. 33 (Zásady obce Kačice při výstavbě nových ploch pro bydlení,  
administrativu, služby a výrobu, podle schválené územně plánovací dokumentace) byla schválena 
na zasedání dne 29. května 2019.  
Dosavadní znění článku 2 směrnice č. 33 se doplňuje v odstavci 2 o písmeno c, d takto: 

c) Investor se zavazuje před zahájením prací uzavřít s obcí plánovací smlouvu, ve které budou 

dohodnuty podmínky finanční spoluúčasti investora na nepřímých nákladech Obce uvedených 

v čl. II odst. 1 této směrnice. Finanční příspěvek bude vyžadován od investorů, jejichž záměrem 

je nástavba, dostavba, vestavba, nová stavba, či jiná stavební činnost včetně změn užívání 

staveb na území obce Kačice na ploše větší než 3.000 m2 včetně. 

 

d) Výše finančního příspěvku se stanovuje na částku odpovídající násobku příslušného počtu m2 

pozemku určeného k výstavbě nových ploch pro bydlení, administrativu, služby a výrobu podle 

schválené územně plánovací dokumentace (nevztahuje se na pozemky pod komunikací) a částky 

100 Kč. V odůvodněných případech se může Obec Kačice s investorem dohodnout na jiné 

(nepeněžité) formě plnění odpovídající výše stanovenému finančnímu rozsahu sloužící k účelům 

ve smyslu uvedeném v těchto zásadách. Finanční příspěvek bude uhrazen na bankovní účet 

obce Kačice do 15 dnů od data podpisu plánovací smlouvy. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 33 ze dne 29.05.2019 
a pověřuje starostu jeho podpisem. 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 1 (p. Pokorný) 
Usnesení č. 220 bylo schváleno. 

 

9. Výběr dodavatele – Biokoridor. 

Dne 05.11.2020 byla zveřejněna na profilu zadavatele výzva k podání nabídek na zakázku 
Krajinářské úpravy v rámci biokoridoru RBK 1111 v k. ú. Kačice. 

- Lhůta pro předkládání nabídek byla stanovena do 25.11.2020 do 10:00 hod. 
- Předpokládaná cena 2.065.690 Kč bez DPH. 

Celkem bylo podáno 9 nabídek. 



 

Stránka 6 z 13 
 

 

 

Vybraným dodavatelem je společnost ŠKOLKY OPOLANY s.r.o., která splnila všechny podmínky 
zadávací dokumentace a zároveň podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností ŠKOLKY 
OPOLANY s.r.o., IČO 250 81063 za cenu 1.525.864,97 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. V případě neuzavření smlouvy s prvním v pořadí Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít 
smlouvu se společností ROZA CZ s.r.o., IČO 24830917 s nabídkovou cenou 1.545.757,02 Kč bez 
DPH.  
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 221 bylo schváleno. 

 
 

10. Investiční akce. 
10.1. Pečovatelský dům. 

Starosta informoval přítomné o probíhajících pracích na stavbě domu s pečovatelskou službou 
– práce probíhají dle harmonogramu. Termín dokončení stavby je stanoven do 30.04.2021. 
ZO bere na vědomí. 

 

10.2. Rybník Chobot. 
Starosta informoval přítomné o ukončení stavby rybníku Chobot – dne 09.12.2020 bylo vydáno 
kolaudační rozhodnutí. V jarních měsících proběhnou drobné úpravy – dosetí trávy, urovnání 
terénu v součinnosti s úpravou biokoridoru. 
ZO bere na vědomí. 
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11.  Smlouva – údržba VO – podpis smlouvy. 

Stejně jako v předchozích letech je potřeba uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č.11-2011-E o 
údržbě, provozu a opravě veřejného osvětlení v obci Kačice. Platnost smlouvy se prodlužuje na 
dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2022. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku č. 8 Smlouvy na údržbu, 
provoz a opravy VO s firmou Elektromontáže stavby Slaný, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem 
dodatku smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 222 bylo schváleno. 

 

12. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících. 

Předmětem smlouvy je přeložka plynárenského zařízení na pozemku p. č. 346/1 v obci Kačice, 

ul. Masarykova. Potřeba výškové přeložky STL plynovodu byla vyvolána realizací stavby kanalizace. 

Předpokládané náklady cca 70.000 Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet s.r.o. IČO: 27295567 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 223 bylo schváleno. 

 
13. Uzavření provozu MŠ Kačice v době Vánoc 2020. 

Na OÚ byla doručena žádost od paní ředitelky na uzavření MŠ v době Vánoc ve dnech 28.-
31.12.2020. Ze strany rodičů nebyl projeven zájem o provoz MŠ v uvedených dnech. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření MŠ v době Vánoc ve dnech 28.-

31.12.2020. 

Výsledek hlasování: Pro 9 

Usnesení č. 224 bylo schváleno. 
 

14. Termíny zasedání ZO v roce 2021. 

Středa 27. ledna 2021 18:00 hod. 
Středa 24. února 2021 18:00 hod. 
Středa 31. března 2021 18:00 hod. 
Středa 28. dubna 2021 18:00 hod. 
Středa 26. května 2021 18:00 hod. 
Středa 30. června 2021 18:00 hod. 
Středa 25. srpna 2021 18:00 hod. 
Středa 06. října 2021 18:00 hod. 
Středa 03. listopadu 2021 18:00 hod. 
Středa 15. prosince 2021 18:00 hod. 

ZO bere na vědomí. 
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15. Bytové a nebytové hospodářství. 

15.1. Zvýšení nájmu v obecních bytech. 
Starosta seznámil ZO s dopisy od nájemníků obecních bytů a postupně odpověděl na dotazy 
v dopisech.  
p. Ondráček navrhuje zrušit usnesení ZO č. 208/2020 ze dne 07.10.2020 o zvýšení nájemného 
v obecních bytech ze 42 Kč / m2 na 50 Kč / m2. 
 
ZO hlasuje o zařazení navrženého bodu jednání p. Ondráčkem o zrušení usnesení ZO 
č. 208/2020 ze dne 07.10.2020 o zvýšení nájemného v obecních bytech na 50 Kč / m2 do 
programu jednání ZO. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zařazení bodu o zrušení usnesení ZO 

č. 208/2020 ze dne 07.10.2020 o zvýšení nájemného v obecních bytech na 50 Kč / m2 do 

programu jednání ZO. 

Výsledek hlasování: Pro 9 

Usnesení č. 225 bylo schváleno. 

 

ZO hlasuje o zrušení usnesení ZO č. 208/2020 ze dne 07.10.2020 o zvýšení nájemného 

v obecních bytech na 50 Kč / m2. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zrušení usnesení ZO č. 208/2020 ze dne 

07.10.2020 o zvýšení nájemného v obecních bytech na 50 Kč / m2. 

Výsledek hlasování: Pro 1 (p. Ondráček) Proti 8  

Usnesení č. 226 nebylo schváleno. 

 
Diskuse viz audiozáznam. 
 
15.2. Prodej pozemku p. č. 45/3 – pí P. 
Dne 15. října byl vyvěšen záměr na prodej pozemku p. č. 45/3 o výměře 32 m2. Pozemek byl 

nabídnut za cenu min. 125 Kč za m2. Všechny náklady spojené s prodejem pozemku uhradí 

kupující. Žádosti bylo možné podávat na OÚ do 30.10.2020.  

Na OÚ byla doručena žádost od paní P., které souhlasí s podmínkami vypsanými v záměru. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje prodej pozemku p. č. 45/3 o výměře 32 

m2 v k. ú. Kačice paní P. za cenu 125 Kč za 1 m2 dle zveřejněného záměru obce Kačice a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 9 

Usnesení č. 227 bylo schváleno. 

 
15.3.  Dlužníci 
Viz příloha 
ZO bere na vědomí. 
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16. Různé 
16.1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Kačice. 
Dne 11.11. 2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2020. Ze strany 
Krajského úřadu Středočeského kraje nebyla shledána žádná chyba. 
ZO bere na vědomí. 
 
 
16.2. Informace o akcích. 
Od 23.12.2020 cca do 29.12.2020 budou u Kačického betlémku ovečky.  
23.12.2020 bude možné si k betlémku přijít pro betlémské světlo. 
26.12.2020 – od 18:00 ohňostroj pořádaný p. V. 
27.01.2021 – 18:00 veřejné zasedání zastupitelstva obce Kačice 
 
Zrušené akce:  23.12.2020 – zpívání koled u stromečku, 
   26.12.2020 – vánoční badmintonový turnaj, 
   01.01.2020 – novoroční setkání, 
 
ZO bere na vědomí. 

 
 

16.3. Otevírací doba OÚ, knihovny, sběrného dvora během vánočních svátků. 
 

Obecní úřad Kačice 
PO 21.12.2020                07:15 – 11:45    12:15 – 17:00 
ÚT 22.12.2020                zavřeno 
ST 23.12.2020                07:15 – 11:30 
ČT 24.12.2020                zavřeno 
PÁ 25.12.2020                zavřeno 
PO 28.12.2020                07:15 – 11:45    12:15 – 17:00 
ÚT 29.12.2020                zavřeno 
ST 30.12.2020                zavřeno 
ČT 31.12.2020                zavřeno 
PÁ 01.01.2021                zavřeno 
 

Sběrný dvůr Kačice 
ST 23.12.2020                14:00 – 17:00 
SO 26.12.2020                zavřeno 
ST 30.12.2020                zavřeno 
SO 02.01.2020                08:00 – 12:00 
 
 

Knihovna Kačice 
ÚT 22.12.2020  09:00 – 12:00     15:00 – 17:30  
ÚT 29.12.2020  zavřeno 

 
ZO bere na vědomí. 
 
 
16.4. Poděkování ZŠ. 
Starosta poděkoval paní Vaníčkové za iniciaci a velkou pomoc při přechodu na distanční výuku 
v ZŠ Kačice. Dále poděkoval všem členům učitelského sboru za vstřícnost a snahu se s tímto 
nelehkým úkolem popasovat. 
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Dále poděkoval zaměstnancům obce a paní místostarostce ze jejich práci. 
ZO bere na vědomí. 
 
16.5. Shrnutí roku 2020 a výhled na rok 2021. 
Starosta stručně shrnul rok 2020, který nebyl dobrý. Plusem v roce 2020 je realizace všech 
naplánovaných investičních akcích. Velkým mínusem je absolutní devalvace kulturních akcí. 
Věříme, že rok 2021 bude o mnoho lepší než uplynulý rok. 
ZO bere na vědomí. 
 
16.6. Schválení dodatku č. 6 – zemědělský pacht. 
V dodatku č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 318/2016 jsou doplněny pozemky 727/11, 
727/19, 727/24 a 733/10 v k. ú. Kačice. Doba pachtu je stanovena na dobu neurčitou s účinností 
od 01.01.2021. Pachtýř se zavazuje zaplatit 3.000 Kč za 1 ha propachtované půdy. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě 

č. 318/2016 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

Výsledek hlasování: Pro 9 

Usnesení č. 228 bylo schváleno. 

 
16.7. Smlouva o zřízení věcného břemene. 
Firmu GasNet s.r.o., zastupující pana P. P., zaslala obci Kačice smlouvu na zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka na pozemku p. č. 218/12 o výměře 
5.184 m2 v k. ú. Kačice v ulici Nádražní za jednorázovou úplatu 1.200 Kč vč. DPH. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě s firmou GasNet na pozemku p. č. 218/12 v k. ú. Kačice za 
jednorázovou úplatu 1.200 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 9 

Usnesení č. 229 bylo schváleno. 
 
16.8. Žádosti o finanční příspěvky – Klubíčko Beroun, z. ú a Linka Bezpečí. 

Pí Abrhámová seznámila ZO s žádostmi společností Klubíčko Beroun, z. ú. a Linky bezpečí.  
ZO navrhuje poskytnout příspěvek Klubíčku Beroun ve výši 2.500 Kč a Lince bezpečí ve výši 
2.500 Kč. 
 

a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku Lince bezpečí 
ve výši 2.500 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 230 bylo schváleno. 

 
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti 

Klubíčko Beroun, z. ú. ve výši 2.500 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 231 bylo schváleno. 

 
 
 



 

Stránka 11 z 13 
 

17. Diskuse 
 
Viz audiozáznam. 
 
P. M. vznesl dotaz, zda by bylo možné dát retardér do ulice Armádní k č. p. 303 a p. T. se přidal 
s dotazem na umístění retardéru v ulici Pod hájem u mateřské školy – umístění retardéru schvaluje 
odbor dopravy. 
 
P. T. – upozorňuje občany, aby si při vycházce kolem rybníku nečistili boty o lavičky a schody na 
fotbalovém hřišti. 
 
ZO bere na vědomí diskuse. 
 
 
 
Konec jednání ZO v 20:05 hod. 

Zápis byl pořízen dne 21.12.2020 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 23.12.2020     Sejmuto: 07.01.2021 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

 

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

Miroslav Beznoska – ověřovatel     Eva Abrhámová – ověřovatelka 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 20/2020: 

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

jako zapisovatelky. 
4. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2021. 

4.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dodatek ke smlouvě týkající prodloužení 
termínu realizace akce a zároveň i vyúčtování dotace do 31.12. 2021 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

4.2. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 ve výši 
354.000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv a uzavření 
veřejnoprávních smluv dle uvedeného seznamu žadatelů a zároveň pověřuje 
starostu podpisem veřejnoprávních smluv. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021. 
5.1. Součást bodu 5.2. 
5.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje schodkový rozpočet obce Kačice na rok 2021 

s celkovými příjmy 24.917.600 Kč, celkovými výdaji 28.601.800 Kč a schodkem 
3.684.200 Kč. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. 
Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

5.3. ZO bere na vědomí stavy financi na bankovních účtech.  
6. ZO Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020. 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kačice na roky 

2022 – 2024. 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 33 ze dne 29.05.2019 a pověřuje 

starostu jeho podpisem. 
9. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností ŠKOLKY OPOLANY s.r.o., IČO 

250 81063 za cenu 1.525.864,97 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
V případě neuzavření smlouvy s prvním v pořadí Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít 
smlouvu se společností ROZA CZ s.r.o., IČO 24830917 s nabídkovou cenou 1.545.757,02 Kč 
bez DPH.  

10. Investiční akce.  
10.1. ZO bere na vědomí informace o pokračujících pracích na Pečovatelském domě 

v Kačici. 

10.2. ZO bere na vědomí informace o kolaudaci rybníku Chobot. 

11. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku č. 8 Smlouvy na údržbu, provoz 
a opravy VO s firmou Elektromontáže stavby Slaný, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem 
dodatku smlouvy. 

12. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet s.r.o. IČO: 27295567 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

13. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření MŠ v době Vánoc ve dnech 28.-31.12.2020. 

14. ZO bere na vědomí termíny zasedání ZO v roce 2021. 

15. Bytové a nebytové hospodářství. 

15.1. a) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zařazení bodu o zrušení usnesení ZO 
č. 208/2020 ze dne 07.10.2020 o zvýšení nájemného v obecních bytech na 
50 Kč / m2 do programu jednání ZO. 
b) Zastupitelstvo obce Kačice neschvaluje zrušení usnesení ZO č. 208/2020 ze dne 

07.10.2020 o zvýšení nájemného v obecních bytech na 50 Kč / m2. 



 

Stránka 13 z 13 
 

15.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje prodej pozemku p. č. 45/3 o výměře 32 m2 

v k. ú. Kačice paní P. za cenu 125 Kč za 1 m2 dle zveřejněného záměru obce Kačice 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

15.3. ZO bere na vědomí dlužníky obce. 
16. Různé. 

16.1. ZO bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce Kačice. 
16.2. ZO bere na vědomí informace o akcích. 
16.3    ZO bere na vědomí otevírací dobu OÚ, knihovny a sběrného dvora během vánočních 

svátků. 
16.3. ZO bere na vědomí poděkování starosty zaměstnancům ZŠ a obce Kačice. 
16.4. ZO bere na vědomí shrnutí roku 2020 a výhled na rok 2021. 
16.5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě č. 318/2016 

a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

16.6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě s firmou GasNet na pozemku p. č. 218/12 v k. ú. Kačice 
za jednorázovou úplatu 1.200 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

16.7. a) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku Lince bezpečí ve výši 
2.500 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
b) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti Klubíčko 
Beroun, z. ú. ve výši 2.500 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  

17. ZO bere na vědomí diskusi. 
 
 
 
 
 
Konec jednání ZO v 20:05 hod. 

Zápis byl pořízen dne 21.12.2020 

 

 

Vyvěšeno: 23.12.2020     Sejmuto: 07.01.2021 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 




























