22/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 24.02.2021 od 18 hodin na OÚ
v Kačici.
Přítomni: pí Abrhámová, p. Beznoska, p. Fikes, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný,
pí Vaníčková, p. Vaněk, pí Veselská
Omluveni: 0
Hosté: 0
Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 17.02.2021 – 24.02.2021.
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. 240 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. Přijímání žadatelů o byt v pečovatelském domě.
5. Obecně závazná vyhláška – likvidace odpadů.
6. Investiční akce.
6.1.
Rekonstrukce bytových domů v majetku obce č. p. 140, č. p. 329.
6.2.
Vybudování zpevněné cesty k fotbalovému hřišti, rybníku.
7. Bytové a nebytové hospodářství.
7.1.
Dlužníci.
8. Různé.
9. Diskuze.
Doplnění programu:
8.1. Žádost – p. V.
8.2. Vyhrazení prostoru pro mládež.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 241 bylo schváleno.
3. Volba orgánů zasedání ZO.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Pokorného a pí Abrhámovou a jako zapisovatelku
pí Kvapilovou.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Pokorného a paní
Abrhámové ověřovateli zápisu a paní Kvapilové jako zapisovatelky.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 242 bylo schváleno.
4. Přijímání žadatelů o byt v pečovatelském domě.
Do dnešního dne evidujeme na OÚ 10 žádostí.
V průběhu března a dubna začne místní šetření pracovní skupinou určenou k posuzování žádostí.
Nejpozději na květnovém zasedání by mělo ZO rozhodnout o přidělení bytů.
ZO bere na vědomí.
5. Obecně závazná vyhláška – likvidace odpadů.
Od ledna 2021 platí nový zákon o likvidaci odpadů. S ohledem na přibývající podněty týkající se
doplnění obecně závazné vyhlášky o odpadech bude připravena nová OZV.
OZV č. 2/2017 - Jedná se zejména o poplatek za osoby hlášené na ohlašovně, které se v obci
nezdržují.
OZV č. 2/2016 – Zanesení již vydaných pravidel pro sběrný dvůr, zavedení poplatku za likvidaci
odpadů ve sběrném dvoře pro PO.
ZO bere na vědomí.
6. Investiční akce.
6.1. Rekonstrukce bytových domů v majetku obce č. p. 140, č. p. 329.
Starosta informoval o záměru rekonstrukce bytových domů č.p. 140 a 329. Bude třeba
zpracovat studii, projekt, rozpočet pro výběrové řízení. V č.p. 140 se uvolní prostory po ordinaci
– možnost vybudovat byt. V č.p. 329 – sedlová střecha – je třeba zjistit, zda by bylo případně
možné vybudovat podkrovní byt.
ZO bere na vědomí.
6.2. Vybudování zpevněné cesty k fotbalovému hřišti, rybníku.
Jedná se o napojení cesty na stávající chodník. Pozemky, přes které cesta povede, jsou již
vykoupeny. Bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.
ZO bere na vědomí.
7. Bytové a nebytové hospodářství.
7.1. Dlužníci
Místostarostka informovala ZO o stavu dlužníků.
Poplatek za psy 2021 – splatnost poplatku je do 31.03.2021, ještě chybí vybrat poplatky ve
výši cca 4.400 Kč.
Komunální odpad – splatnost poplatku byla do 31.01.2021. Dlužná částka za poplatek za svoz
komunálního odpadu je 74.150 Kč. Dlužníkům bude na začátku března rozeslána upomínka.
Viz Příloha
ZO bere na vědomí.
8. Různé.
8.1. Žádost – p. V.
P. V. podal na OÚ žádost o povolení stavby zahradní dílny u obecního bytu.
Podmínky stanovené pro stavbu: odstup minimálně 80 cm od domu, svod vody ze střechy,
dodat souhlas sousedů se stavbou, stavba provedena na náklady žadatele, bez nároku na
náhradu. V případě ukončení nájemního vztahu k obecnímu bytu a pozemku nájemce stavbu
odstraní.
ZO bere na vědomí.
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8.2. Vyhrazení prostoru pro mládež.
V ulici Armádní mají děti postavené skokanské můstky a jezdí zde na koloběžkách. Již přišli tři
stížnosti na hluk. Bude jednáno s odborem dopravy o umístění značek označujících obytnou
zónu. Bude hledána další alternativa – oprava hřiště na sokolovně, hřiště u rybníka.
ZO bere na vědomí.
8.3. Žádost o příspěvek - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.
Na obec Kačice se obrátila společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, jejíž
služby využívá jeden občan obce Kačice, s žádostí o finanční podporu. V minulosti již byl
společnosti poskytnut příspěvek ve výši 1.000 Kč. Příspěvek bude poskytnut opět ve stejné
výši.
ZO bere na vědomí.
9. Diskuze
Viz audiozáznam.
Konec jednání ZO v 19:30 hod.
Zápis byl pořízen dne 01.03.2021
Vyvěšeno:

04.032021

Sejmuto: 22.03.2021

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

……………………………..…………….
Petr Pokorný – ověřovatel

……………………..……………………………
Eva Abrhámová – ověřovatelka
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Shrnutí usnesení zápisu č. 22/2021:
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání.
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Pokorného a pí Abrhámové ověřovateli a pí Kvapilové jako
zapisovatelky.
4. ZO bere na vědomí příjem žádostí o byt v pečovatelském domě.
5. ZO bere na vědomí přípravu nové Obecně závazné vyhlášky o svozu komunálního odpadu a
obecně závazné vyhlášky o třídění odpadu.
6. Investiční akce.
6.1. ZO bere na vědomí přípravu podkladů pro rekonstrukci bytových domů č. p. 140 a 329.
6.2. ZO bere na vědomí přípravu podkladů pro vybudování cesty k fotbalovému hřišti a rybníku.
7. Bytové a nebytové hospodářství
7.1. ZO bere na vědomí stav dlužníků.
8. Různé.
8.1
ZO bere na vědomí žádost o stavbu zahradní kůlny.
8.2
ZO bere na vědomí vyhrazení prostoru pro mládež.
8.3
ZO bere na vědomí žádost o příspěvek.
9. Diskuze.

Konec jednání ZO v 19:30 hod.
Zápis byl pořízen dne 01.03.2021

Vyvěšeno:

04.032021

Sejmuto: 22.03.2021
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Obec Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice
Tel. 312 655 623, IČ: 00234494
Č. j.: OUK-135/2021

Kačice, 17. února 2021
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
svolávám

řádné zasedání zastupitelstva obce Kačice na středu 24. února 2021 od 18 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu v Kačici.
Navržený program zasedání:
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválení programu zasedání ZO.
Volba orgánů zasedání ZO.
Přijímání žadatelů o byt v pečovatelském domě.
Obecně závazná vyhláška –likvidace odpadů.
Investiční akce.
6.1 Rekonstrukce bytových domů v majetku obce č. p. 140, č. p. 329.
6.2 Vybudování zpevněné cesty k fotbalovému hřišti, rybníku.
7. Bytové a nebytové hospodářství.
7.1 Dlužníci.
8. Různé.
9. Diskuze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Libor Němeček
starosta
Vyvěšeno:

17. února 2021

Bude sejmuto:

24. února 2021
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