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27/2021 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 25.08.2021 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni:  pí Abrhámová, p. Beznoska, p. Němeček, p. Ondráček,  p. Vaněk, pí Vaníčková, 
pí Veselská 

Omluven: p. Fikes, p. Pokorný 

Hosté: 9 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 18.08.2021 – 25.08.2021. 

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 7 
Usnesení č. 293 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. Rozpočtové opatření č. 4. 
5. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice. 
6. Žádost o povolení z výjimky počtu žáků na třídu v ZŠ Kačice pro školní rok 2021/2022. 
7. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se ZD Kačák. 
8. Bytové a nebytové hospodářství. 

8.1. Přidělení bytu č.p. 422/7, ul. Masarykova. 
8.2. Přidělení nebytového prostoru v č.p. 422 – zdravotní středisko. 
8.3. Dlužníci. 

9. Různé. 
9.1. CHOBOTfest. 
9.2. Příměstské tábory. 

10. Diskuse. 

 
Doplnění programu: 
9.3. Rekonstrukce obecních budov č. p. 140 a 329. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 294 bylo schváleno. 
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3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající  navrhl  jako  ověřovatele  zápisu  p.  Vaňka  a  pí.  Abrhámovu  a  jako  zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kačice  souhlasí  se  jmenováním  pana  Vaňka  a  paní 
Abrhámové ověřovateli zápisu a pí Kvapilové jako zapisovatelky. 

Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 295 bylo schváleno. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 4. 

Na straně příjmů došlo k navýšení z důvodu navýšení daně z příjmu FO a PO celkem 110.000 Kč, 
zábor veřejného prostranství STRABAG 53.000 Kč, kompenzační bonus únor-květen 182. 428 Kč, 
za plánovací smlouvu 959.800 Kč, dotace biokoridor 2.000.000 Kč –- přesun v rámci paragrafů, 
tábor 34.000 Kč, pojistně plnění oprava traktoru 35.231 Kč. 
Na straně výdajů nákup dlouhodobého hmotného majetku 48.000 Kč, drobný majetek 15.000 Kč, 
pojištění tábora, půjčka Sokolu 555.000 Kč, nákup vybavení do DPS 43.000 Kč, dofakturace stavby 
DPS 550.000 Kč, dar pro obec Stebno 50.000 Kč, dále přesuny v rámci paragrafů u knihovny, 
bytového hospodářství a péče o zeleň.   
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje  rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výše 
uvedeném znění. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 296 bylo schváleno. 
 
5. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice. 
Na OÚ byla dne 16.08.2021 doručena žádost o schválení čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice 
ve výši 234.125 Kč. 

- Úprava zahrady ZŠ – zahradní domek, instalace prvků – 92.869 Kč 
- Nákup tabletů do MŠ – 30.000 Kč 
- Dálkové ovládání zámků s kamerovým systémem do MŠ – 30.000 Kč 
- Pracovní stůl nerez 2 ks, podstavec pod robot a robot univerzální 10 l do kuchyně MŠ – 

celkem 81.256 Kč 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje čerpání financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ 
Kačice ve výši 234.125 Kč za výše uvedené položky.  
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 297 bylo schváleno. 

 
6. Žádost o povolení z výjimky počtu žáků na třídu v ZŠ Kačice pro školní rok 

2021/2022. 
Na OÚ byla doručena žádost o povolení z výjimky počtu žáků na třídu v ZŠ Kačice pro následující 
školní rok. Do třídy se spojeným 4. a 5. ročníkem nastoupí dne 1. září celkem 31 žáků, je tedy 
potřeba schválit výjimku oproti počtu 30 žáků, který je dán vyhláškou MŠMT. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje výjimku v počtu žáků pro třídu spojeného 
4. a 5. ročníku na 31 žáků pro školní rok 2021/2022 na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 23, 
odst. 5.  
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 298 bylo schváleno. 
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7. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se ZD Kačák. 

- Bod č. 7. byl zařazen před bod č. 4. 
Jelikož  k datu  podpisu  plánovací  smlouvy  ani  v rámci  15  denní  lhůty  pro  zaplacení  finančního 
příspěvku dle uzavřené plánovací smlouvy, nebyl k dispozici geometrický plán s vytyčením plochy, 
ze které se bude hradit příspěvek, je potřeba podepsat dodatek k plánovací smlouvě v následujícím 
znění: 
„Smluvní strany se dohodly, že článek VII odstavec 8 plánovací smlouvy se mění následovně: 
V odůvodněných případech se může Obec Kačice s investorem dohodnout na jiné (nepeněžité) 
formě plnění odpovídající výše stanovenému finančnímu rozsahu sloužící k účelům vymezeným ve 
směrnici č. 33 Obce Kačice. Finanční příspěvek bude uhrazen na bankovní účet obce Kačice až po 
předložení finálního geometrického plánu s upřesněním počtu m2 plochy určené k výstavbě.“ 
Nyní je již geometrický plán k dispozici a celková započitatelná plocha pro uhrazení příspěvku činí 
9.598 m2. Celková výše finanční příspěvku bude 959.800 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se ZD 
Kačák a souhlasí s výší finančního příspěvku 959.800 Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku 
č. 1 k plánovací smlouvě.  
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 299 bylo schváleno. 
  
8. Bytové a nebytové hospodářství. 

8.1. Přidělení bytu č.p. 422/7, ul. Masarykova 
Na OÚ byly doručeny od 02.07.2021 do 18.08.2021 celkem 3 žádosti.  
Ke každému z žadatelů byl zpracován formulář s hodnotícími kritérii, kde je bodově zohledněn 
trvalý  pobyt,  kritérium  naléhavosti  z hlediska  potřebnosti pečovatelské  služby,  a  sociálního 
hlediska. 

1. K. A., Kačice – žádost podána 12.07.2021   
2. N. P., Nové Strašecí – žádost podána 18.08.2021  
3. H. O., Chomutov – žádost podá 18.08.2021 

 
Pracovní skupina se jednohlasně shodla navrhnout zastupitelstvu obce Kačice přidělení bytu 
č. 7 panu A. K. a jako náhradníky doporučujeme odsouhlasit ve zmíněném pořadí pí H., p. N. 
V případě,  že  by  nedošlo  k uzavření  nájemní  smlouvy  s panem  K.,  bude  nájemní  smlouva 
uzavřena s náhradníky v pořadí dle hodnotící tabulky. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 
v č. p.  422,  ul.  Masarykova  s p.  K.  od  01.09.2021  a  pověřuje  starostu  podpisem  nájemní 
smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 300 bylo schváleno. 

 
8.2. Přidělení nebytového prostoru v č. 422 – zdravotní středisko. 
Záměr obce pronajmout nebytový prostor byl zveřejněn na úřední desce od 02.07.2021 do 
21.07.2021. Jedná se o ordinaci praktického lékaře o celkové výměře 39,1 m2.  
Na OÚ byla doručena jediná žádost od firmy Bremed s.r.o., ve které souhlasí s vypsanými 
podmínkami. Cena nájmu činí 7.820 Kč / rok plus energie (vodné, stočné, elektřina a teplo). 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k ordinaci 
praktického lékaře v č. p. 422, ul. Masarykova s firmou Bremed s.r.o. od 01.09.2021 a pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy. 
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Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 301 bylo schváleno. 
 
8.3. Dlužníci. 
Starosta informoval o stavu dlužníků – viz příloha.  
ZO bere na vědomí. 

 
9.   Různé. 

9.1. CHOBOTfest. 
Místostarostka informovala o připravované akci 28.08.2021 - CHOBOTfest. Akce začíná ve 13 
hodin, zahájena bude vodní bitvou – Vylodění spojenců v Normandii, Den-D. 
Vystoupí  místní  dětský  divadelní  spolek  –  divadlo  pro  děti  i  dospělé,  večer  je  připraveno 
vystoupení hudebních kapel. Připraven je bohatý program.  
ZO bere na vědomí. 

      9.2. Příměstské tábory. 
V letošním roce se uskutečnily 2 turnusy příměstského tábora na téma Indiánské léto po 25 
dětech a jeden turnus sportovního tábora, kterého se zúčastnilo 27 dětí.  
ZO bere na vědomí. 
 
9.3. Rekonstrukce obecních budov č. p. 140 a č.p. 329. 
Starosta informoval přítomné o plánované rekonstrukci obecních budov č.p. 329 a 140, které 
jsou již delší dobu ve špatném stavu a je potřeba je opravit. 
U č.p. 140 se jedná o přestavbu ordinace praktického lékaře na byt, nová střecha. 
U č.p. 329 se jedná o novou střechu, nové rozvody elektřiny, vody a odpadů, úpravu dispozic 
bytů. 
ZO bere na vědomí. 
 

10. Diskuze. 
Viz audiozáznam. 
 
Konec jednání ZO v 18:45 hod. 

Zápis byl pořízen dne 30.08.2021 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto: 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

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

Mgr. Eva Abrhámová – ověřovatel    Radek Vaněk – ověřovatel 

03.09.2021 20.09.2021
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Shrnutí usnesení zápisu č. 27/2021: 
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO  souhlasí  se  jmenováním  p.  Vaňka  a  pí  Abrhámové  ověřovateli  a  pí Kvapilové  jako 

zapisovatelky. 
4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výše uvedeném znění. 
5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje čerpání financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice ve výši 

234.125 Kč za výše uvedené položky. 
6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje výjimku v počtu žáků pro třídu spojeného 4. a 5. ročníku 

na 31 žáků pro školní rok 2021/2022 na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 23, odst. 5.  
7. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se ZD Kačák a souhlasí 

s výší finančního příspěvku 959.800 Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 k plánovací 
smlouvě.  

8. Bytové a nebytové hospodářství.  
8.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č. p. 422, 

ul. Masarykova s p. K. od 01.09.2021 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
8.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k ordinaci praktického 

lékaře v č. p. 422, ul. Masarykova s firmou Bremed s.r.o. od 01.09.2021 a pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy. 

8.3. ZO bere na vědomí dlužníky.  
9. Různé. 

9.1. ZO bere na vědomí CHOBOTfest. 
9.2. ZO bere na vědomí příměstské tábory. 
9.3. ZO bere na vědomí plánované rekonstrukce obecních budov č. p. 140 a č. p. 329. 

10. ZO bere na vědomí diskusi. 
 
 

 
Vyvěšeno:      Sejmuto:  20.09.202103.09.2021
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