24/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 28.04.2021
od 18 hodin na OÚ v Kačici.
Přítomni: p. Beznoska, p. Fikes, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný, pí Vaníčková, p. Vaněk,
pí Veselská
Omluvena: pí Abrhámová
Hosté: 5
Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 21.04.2021 – 28.04.2021.
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 8
Usnesení č. 251 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválení programu zasedání ZO.
Volba orgánů zasedání ZO.
Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kačice za
rok 2020.
Schválení účetní závěrky.
5.1 ZŠ a MŠ Kačice.
5.2 Obec Kačice.
Žádost o převod kladného hospodářského výsledku z roku 2020.
Výběr dodavatele:
7.1 Cenová kalkulace projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy č.p. 140,
ulice Masarykova, Kačice.
7.2 Cenová kalkulace projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy č.p. 329,
ulice Nová, Kačice.
7.3 Cenová kalkulace projekčních prací – chodník k fotbalovému hřišti.
Schválení dodatku smlouvy o dílo.
8.1 Biokoridor.
8.2 Pečovatelský dům.
Bytové a nebytové hospodářství.
9.1 Přidělení bytových jednotek v Pečovatelském domě.
9.2 Informace o volném bytu – č. p. 303/2 v ul. Armádní.
9.3 Dlužníci.
Různé.
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10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Akce v obci.
Sportovní tábor.
Akce Sázíme stromy.
Finanční příspěvek – Zdravotní klaun.

11. Diskuze
Doplnění programu:
10.5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby – p.č.
81/2.
10.6. Stížnost občanů – ulice K Farmě.
10.7. Řádná valná hromada VKM.
10.8. Dopisy policii ČR.
10.9. Zadání projektu na veřejné osvětlení.
10.10. Nákup laviček a odpadkových košů k rybníku a DPS.
10.11. Výpomoc zastupitelů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 252 bylo schváleno.
3. Volba orgánů zasedání ZO.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Fikese a p. Beznosku a jako zapisovatelku
pí Slámovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Fikese a pana
Beznosky ověřovateli zápisu a pí Slámové jako zapisovatelky.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 253 bylo schváleno.
4. Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Kačice za rok 2020.
Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření obce byly zveřejněny od 9. do 26.
dubna 2021 na úřední desce OÚ Kačice i způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně. Součástí
závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Vše bylo k nahlédnutí
po celou dobu vyvěšení na OÚ Kačice a do 26. dubna 2021 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 11. listopadu 2020 a 31. března 2021. Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b)
zákona č.128/2000 Sb., závěrečný účet obce Kačice za rok 2020 bez výhrad včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2020, dle předložených materiálů.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 254 bylo schváleno.

Stránka 2 z 8

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 2020 činí 30.221,20 Kč.
Návrh závěrečného účtu obce Kačice za rok 2020 obsahuje i přílohy k hospodaření naší příspěvkové
organizace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 255 bylo schváleno.
5.2. OÚ Kačice.
Výsledek hospodaření obce za rok 2020 činí 7.806.033,68 Kč. Zpráva o přezkoumání hospodaření
a návrh závěrečného účtu za rok 2020 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 schvaluje účetní závěrku obce Kačice za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 256 bylo schváleno.
6. Žádost o převod kladného hospodářského výsledku.
Na OÚ byla doručena žádost od paní ředitelky ZŠ a MŠ Kačice o převod kladného hospodářského
výsledku z kalendářního roku 2020 ve výši 30.221,20 Kč do rezervního fondu. Tyto prostředky by
mohly být využity na vybudování klidové zóny u dětského hřiště v areálu ZŠ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje převod kladného hospodářského výsledku
ve výši 30.221,20 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 257 bylo schváleno.
7. Výběr dodavatele.
7.1. Cenová kalkulace projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy č.p.
140, ulice Masarykova, Kačice.
Dne 7. dubna 2021 byla rozeslána výzva k podání nabídky na VZMR na Cenovou kalkulaci
projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy č. p. 140
Nabídky bylo možné odevzdávat do 22. dubna do 11.30 hod. a ve 13:30 hod. se uskutečnilo
vyhodnocení nabídek. Jediné hodnotící kritérium byla nabídková cena.
Na OÚ byly doručeny 3 nabídky:
Aripros s.r.o.

163.000 Kč bez DPH
197.230 Kč vč. DPH

Czech Project Group s.r.o.

140.000 Kč bez DPH
169.400 Kč vč. DPH

Ing. Martin Valášek

153.000 Kč bez DPH
185.130 Kč vč. DPH
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Czech Project
Group s.r.o., Bratronice 241, IČO 03776841 s cenou 169.400 Kč včetně DPH a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 258 bylo schváleno.
7.2.

Cenová kalkulace projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy č.p.
329, ulice Nová, Kačice.
Dne 7. dubna 2021 byla rozeslána výzva k podání nabídky na VZMR na Cenovou kalkulaci
projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy č. p. 329.
Nabídky bylo možné odevzdávat do 22. dubna do 11.30 hod. a ve 13:00 hod. se uskutečnilo
vyhodnocení nabídek. Jediné hodnotící kritérium byla nabídková cena.
Na OÚ byly doručeny 2 nabídky:
Aripros s.r.o.

195.800 Kč bez DPH
236.918 Kč vč. DPH

Reinvest, spol. s r.o.

239.500 Kč bez DPH
289.795 Kč vč. DPH

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Aripros s.r.o.,
Železničářů 2286, Kladno, IČO 26174936 s cenou 236 918 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 259 bylo schváleno.
7.3. Cenová kalkulace projekčních prací – chodník k fotbalovému hřišti.
Dne 7. dubna 2021 byla rozeslána výzva k podání nabídky na VZMR na Cenovou kalkulaci
projekčních prací – chodník k fotbalovému hřišti.
Nabídky bylo možné odevzdávat do 22. dubna do 11.30 hod. a ve 14:00 hod. se uskutečnilo
vyhodnocení nabídek. Jediné hodnotící kritérium byla nabídková cena.
Na OÚ byly doručeny 3 nabídky:
Aripros s.r.o.

71.500 Kč bez DPH
86.515 Kč vč. DPH

Czech project group s.r.o.

75.000 Kč bez DPH
90.750 Kč vč. DPH

Ing. Martin Valášek

63.000 Kč bez DPH
76.230 Kč vč. DPH

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Ing. Martin
Valášek, Hrdlív 10, IČO 06837662 s cenou 76 230 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 260 bylo schváleno.
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8. Schválení dodatku smlouvy o dílo.
8.1. Biokoridor.
Jedná se o dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 28.12.2020 s firmou Školky Opolany, s.r.o.
- Smluvní strany se dohodly, že z důvodu podmínek dotace se zkracuje doba trvání následné
péče o 6 měsíců a to do 30.6.2023.
- Z výše uvedeného důvodu dojde i ke snížení ceny za 3. rok rozvojové péče o neprováděné
práce.
- Cena díla se mění následovně:
o Původní cena díla bez DPH: 1.525.864, 97 Kč
o Nová cena díla bez DPH 1.523.120,14 Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Školky
Opolany s.r.o., IČO 25081063 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 261 bylo schváleno.
8.2. Pečovatelský dům.
Jedná se o dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo OUK-705/2019 s firmou ACG-Real s.r.o.
- Vzhledem k nouzovému stavu, který měl zásadní vliv na průběh dokončovacích prací a
v návaznosti na dopady karantén na kapacity zaměstnanců dodavatele došlo
z nepředvídatelných důvodů k prodlení s realizací. V tomto smyslu se obě smluvní strany
dohodly na úpravě termínu dokončení díla do 31.5.2021.
- Zvýšení ceny díla o 369.217, 65 Kč bez DPH.
o Původní cena díla bez DPH – 18.651.595,36 Kč
o Nová cena díla bez DPH – 19.020.813,01 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo OUK705/2019 s firmou ACG-Real s.r.o., IČO 27094359 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 262 bylo schváleno.
9. Bytové a nebytové hospodářství.
9.1. Přidělení bytových jednotek v Pečovatelském domě.
Na OÚ bylo doručeno od 1. 10. 2020 do 9. 4. 2021 celkem 15 žádostí. Celkem 8 žádostí došlo od
místních občanů, zbylých 7 žádostí je od žadatelů z blízkého okolí. Jedna žádost byla stažena.
Pracovní skupina zpracovala ke každému z žadatelů formulář s hodnotícími kritérii, kde je bodově
zohledněn trvalý pobyt, kritérium naléhavosti z hlediska potřebnosti pečovatelské služby a
sociálního hlediska.
Pracovní skupina se jednohlasně shodla navrhnout zastupitelstvu obce Kačice přidělení bytu č. 1
pí M., bytu č. 2 pí Ž., bytu č. 3 pí K., bytu č. 4 pí B., bytu č. 5 pí S., bytu č. 6 pí P., bytu č. 7 pí H.,
bytu č. 8 pí F., bytu č. 9 pí V., bytu č. 10 p. P. a jako náhradníky doporučujeme odsouhlasit ve
zmíněném pořadí pí Š., p. N., p. V., pí K..
Prvních osm jmenovaných jsou žadatelé s trvalým pobytem v Kačici, kteří splnili požadovaná
kritéria, další dvě žadatelky mají děti s trvalým pobytem v Kačici. Náhradníci jsou seřazeni dle
bodového hodnocení. V případě, že by nedošlo k uzavření nájemní smlouvy s některým z 10
úspěšných žadatelů, bude nájemní smlouva uzavřena s náhradníky v pořadí dle hodnotící tabulky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytových jednotek v Pečovatelském
domě na základě seznamu navrženého pracovní skupinou následovně: byt č. 1 pí M., byt č. 2 pí Ž.,
byt č. 3 pí K., byt č. 4 pí B., byt č. 5 pí S., byt č. 6 pí P., byt č. 7 pí H., byt č. 8 pí F., byt č. 9 pí V.,
byt č. 10 p. P. a jako náhradníky doporučujeme odsouhlasit ve zmíněném pořadí pí Š., p. N.,

Stránka 5 z 8

p. V., pí K. a pověřuje starostu podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 263 bylo schváleno.
9.2. Informace o volném bytě č.p. 303/2 v ulici Armádní.
Starosta informoval o uvolněném bytu v Armádní ulici. Na pronájem tohoto bytu bude vypsán
záměr.
ZO bere na vědomí.
9.3. Dlužníci.
Místostarostka informovala o stavu dlužníků – viz příloha.
ZO bere na vědomí.
10. Různé.
10.1. Akce v obci.
9.4. – 23.4.2021 – 1. Kačické orientační bloudění – asi 80 účastníků
1.4. – 30. 4. 2021 – Čarodějnice – k vidění je již 50 čarodějnic, hlasování na facebooku
2.5.2021 – 19. Kačický lesní běh – hromadný start nebo časovka jednotlivců, poběží se 6 km,
dětské závody se uskuteční později
- červen – kino na kolečkách – jedná se o putovní kino, jednáme o podmínkách (finančních, jaké
filmy by byly v nabídce, bude upřesněno na příštím zasedání zastupitelstva).
19.7. – 23.7.2021 – Příměstský tábor
2.8. - 6.8.2021- Příměstský tábor
9.8. – 13.8.2021 – Sportovní příměstský tábor
ZO bere na vědomí.
10.2. Sportovní tábor
9.8.-13.8.2021 – kapacita 25 dětí, sportovní tématika (každý den jiný sport).
ZO bere na vědomí.
10.3. Akce Sázíme stromy.
V důsledku současné situace bylo sázení přesunuto na podzim tohoto roku.
ZO bere na vědomí.
10.4. Finanční příspěvek – Zdravotní klaun.
Obec obdržela žádost o finanční příspěvek. Jelikož tato organizace nemá žádnou vazbu na obec či
její občany, nebude o příspěvku hlasováno.
ZO bere na vědomí.
10.5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby – p.č.
81/2.
Na OÚ byla doručena žádost o projednání a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Jedná se o pozemek p. č. 81/2 a cca 40 m kabelového vedení. Navrhována je jednorázová
náhrada ve výši 2.221 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
VB k pozemku p. č. 81/2, za jednorázovou náhradu 2.221 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 264 bylo schváleno.
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10.6. Stížnost občanů – ulice K Farmě.
Na OÚ byla doručena stížnost občanů z ulice K Farmě na hluk a prašnost.
Starosta informoval o odpovědi na tuto stížnost.
ZO bere na vědomí.
10.7. Řádná valná hromada VKM.
Na OÚ byla doručena pozvánka na řádnou valnou hromadu VKM, a.s. Valná hromada se uskuteční
27.05.2021 od 10 hodin v Domě kultury na Kladně. Je potřeba jmenovat zástupce za obec, který
se valné hromady zúčastní.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce jmenuje Libora Němečka, jako zástupce obce k účasti na
valné hromadě VKM, a.s.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 265 bylo schváleno.
10.8. Dopisy policii ČR
Obec reagovala na podnět občana, který na minulé schůzi poukázal na vozidla nad 3,5 t, která
projíždí ulicí Dlážděná, a požádala o součinnost Policii ČR.
ZO bere na vědomí.
10.9. Zadání projektu na veřejné osvětlení.
Během 4 let se uskuteční uložení kabelů elektrického vedení do země po celé obci, stejně tak jako
je tomu nyní v ulici Masarykova. Nutno řešit zadání projektů na VO. Při této příležitosti by bylo
vhodné uložení optického kabelu.
ZO bere na vědomí.
10.10. Nákup laviček a odpadkových kosů k rybníku a DPS.
K rybníku jsou již lavičky objednány – jedná se o opracované půl kmeny, koše budou betonové s
kovovou vložkou. Do areálu DPS bude zvolen osvědčený typ laviček a košů, jako jsou v centrálním
parku.
ZO bere na vědomí.
10.11. Výpomoc zastupitelů.
Starosta požádal zastupitele o pomoc s osazením laviček a košů u rybníka Chobot.
ZO bere na vědomí.
11. Diskuze.
Viz audiozáznam.
Konec jednání ZO v 19:15 hod.
Zápis byl pořízen dne 30.04.2021
Vyvěšeno: 06.05.2021

Sejmuto: 24.05.2021
………….…………………………
Libor Němeček – starosta

……………………………..…………….

……………………..……………………………

Metoděj Fikes – ověřovatel

Miroslav Beznoska – ověřovatel
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Shrnutí usnesení zápisu č. 24/2021:
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání.
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Fikese a pí Beznosky ověřovateli a pí Slámové jako
zapisovatelky.
4. ZO schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b) zákona č.128/2000 Sb., závěrečný
účet obce Kačice za rok 2020 bez výhrad včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Kačice za rok 2020, dle předložených materiálů.
5. Schválení účetní závěrky
5.1.ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok 2020.
5.2.ZO schvaluje účetní závěrku obce Kačice za rok 2020
6. ZO schvaluje převod kladného hospodářského výsledku ve výši 30.221,20 Kč do rezervního
fondu ZŠ a MŠ Kačice.
7. Výběr dodavatele
7.1. ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Czech Project Group s.r.o., Bratronice 241,
IČO 03776841 s cenou 169.400 Kč včetně DPH a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
7.2. ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Aripros s.r.o., Železničářů 2286, Kladno,
IČO 26174936 s cenou 236 918 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7.3. ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Ing. Martin Valášek, Hrdlív 10, IČO
06837662 s cenou 76 230 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. Schválení dodatku smlouvy o dílo.
8.1. ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Školky Opolany s.r.o., IČO
25081063 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8.2. ZO schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo OUK-705/2019 s firmou ACGReal s.r.o., IČO 27094359 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. Bytové a nebytové hospodářství.
9.1. ZO schvaluje přidělení bytových jednotek v Pečovatelském domě na základě
seznamu
navrženého pracovní skupinou následovně: byt č. 1 pí M., byt č. 2 pí Ž.,
byt č. 3 pí K., byt č. 4 pí B., byt č. 5 pí S., byt č. 6 pí P., byt č. 7 pí H., byt č. 8 pí F., byt
č. 9 pí V., byt č. 10 p. P. a jako náhradníky doporučujeme odsouhlasit ve zmíněném
pořadí pí Š., p. N., p. V., pí K. a pověřuje starostu podpisem smluv.
10. Různé
10.1 ZO bere na vědomí akce v obci
10.2. ZO bere na vědomí informace o sportovním táboru.
10.3. ZO bere na vědomí akci Sázíme stromy.
10.4. ZO bere na vědomí finanční příspěvek – Zdravotní klaun.
10.5. ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB k pozemku p. č.
81/2, za jednorázovou náhradu 2.221 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10.6. ZO bere na vědomí stížnost občanů z ulice K Farmě.
10.7. ZO jmenuje Libora Němečka, jako zástupce obce k účasti na valné hromadě
VKM, a.s.
10.8. ZO bere na vědomí dopisy policii ČR – žádost o součinnost.
10.9. ZO bere na vědomí nutno zadat v budoucnu projekty na VO.
10.10. ZO bere na vědomí nákup laviček a odpadkových košů k rybníku a DPS.
10.11. ZO bere na vědomí žádost starosty o pomoc s osazením laviček a košů.
11. ZO bere na vědomí diskuzi.
Vyvěšeno: 06.05.2021

Sejmuto: 24.05.2021
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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-303/2021

Kačice, 21. dubna 2021
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

svolávám
řádné zasedání zastupitelstva obce Kačice na středu 28. dubna 2021 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. Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kačice
za rok 2020.
5. Schválení účetní závěrky.
5.1 ZŠ a MŠ Kačice.
5.2 Obec Kačice.
6. Žádost ZŠ a MŠ Kačice o převod kladného hospodářského výsledku z roku 2020.
7. Výběr dodavatele.
7.1 Cenová kalkulace projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy
č. p. 140, ulice Masarykova, Kačice.
7.2 Cenová kalkulace projekčních prací – rekonstrukce a stavební úpravy
č. p. 329, ulice Nová, Kačice.
7.3 Cenová kalkulace projekčních prací – chodník k fotbalovému hřišti.
8. Schválení dodatku smlouvy o dílo.
8.1 Biokoridor.
8.2 Pečovatelský dům.
9. Bytové a nebytové hospodářství.
9.1 Přidělení bytových jednotek v Pečovatelském domě.
9.2 Informace o volném bytu – č. p. 303/2 v ul. Armádní.
9.3 Dlužníci.
10. Různé.
10.1 Akce v obci.
10.2 Sportovní tábor.
10.3 Akce Sázíme stromy.
10.4 Finanční příspěvek – Zdravotní klaun.
11. Diskuze.

Libor Němeček
starosta
Vyvěšeno:

21. dubna 2021

Bude sejmuto:

28. dubna 2021
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