29/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 03.11.2021
od 18 hodin na OÚ v Kačici.
Přítomni: pí Abrhámová, p. Beznoska, p. Fikes, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný, pí Vaníčková,
pí Veselská
Omluven: p. Vaněk
Hosté: 5
Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 27.10.2021 – 03.11.2021.
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. 307 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválení programu zasedání ZO.
Volba orgánů zasedání ZO.
Rozpočtové opatření č. 6.
Návrh rozpočtu na rok 2022.
Investiční akce.
6.1.
Plán investičních akcí na rok 2022.
6.2.
Rekonstrukce č. p. 329 a 140.
6.3.
Žádost o dotaci na vybudování místa pro aktivní a pasivní odpočinek u rybníku
Chobot.
6.4.
Žádost o rekonstrukci kabin – SK Kačice.
7. Odpadové hospodářství.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti.
9. Bytové a nebytové hospodářství.
9.1. Pronájem hospody č. p. 20.
9.2. Dlužníci.
10. Různé.
10.1. Mobilní rozhlas.
11. Diskuze.
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Doplnění programu:
10.2. Rekonstrukce hřiště v areálu sokolovny.
10.3. Příjezdová komunikace ul. K Farmě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 308 bylo schváleno.
3. Volba orgánů zasedání ZO.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Beznosku a p. Ondráčka a jako zapisovatelku
pí Veselskou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Beznosky a pana
Ondráčka ověřovateli zápisu a pí Veselské jako zapisovatelky.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 309 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 6.
Na straně příjmů došlo k navýšení u daní z příjmu FO ve výši 50.000 Kč, dále bychom měli obdržet
87.000 Kč za zábor veřejného prostranství, navýšení u příjmu za ověřování ve výši 5.000 Kč,
vyrovnávací příspěvek od KUSK ve výši 10.219 Kč, do konce roku bychom měli obdržet vratnou
půjčku od TJ Sokol Kačice ve výši 444.312 Kč, navýšení je dále u záloh na byty o 105.000 Kč,
nájemného za byty o 350.000 Kč, sankce u bytů, zálohy u nebytových prostor o 55.000 Kč a příjmy
za zpětný odběr elektra 10.000 Kč. Celkově došlo k navýšení příjmů o 1.117.927,24 Kč.
Na straně výdajů došlo pouze k přesunům v rámci paragrafů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výše
uvedeném znění.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 310 bylo schváleno.
5. Návrh rozpočtu na rok 2022.
Starosta přítomné seznámil s financemi na účtech obce, kde je celkem 55.000.000 Kč. Dále
informoval, že na konec roku 2021 je plánován v rozpočtu obce přebytek ve výši cca 5.000.000 Kč.
Do 19.11.2021 je možné podávat žádosti o individuální dotace.
V návrhu rozpočtu pro rok 2022 je plánováno s příjmy ve výši 33.400.000 Kč a s výdaji ve výši
40.300.000 Kč. Návrh rozpočtu neobsahuje případné dotace. V případě, že obec nezíská dotaci,
větší investiční akce nebudou realizovány.
Diskuze viz audiozáznam.
ZO bere na vědomí.
6. Investiční akce.
6.1. Plán investičních akcí na rok 2022.
Starosta seznámil přítomné s plánem investičních akcí pro rok 2022:
- Rekonstrukce č. p. 140 (bývalá ordinace, náklady cca 2.500.000 Kč)
- Chodník k fotbalovému hřišti (náklad cca 1.600.000 Kč)
- Sportoviště u rybníka Chobot (náklady cca 3.500.000 Kč)
- Fotovoltaika (pro DPS, náklady cca 1.500.000 Kč)
- Biokoridor (náklady 100.000 Kč)
- Výkup pozemků k lesu (náklady cca 100.000 Kč)
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-

Nákup komunální techniky (náklady cca 500.000 Kč)
Oprava hrobů (náklady cca 100.000 Kč)
Dopravní obslužnost KÚSK (příspěvek na autobusovou dopravu, náklady cca 300.000 Kč)
Bytové hospodářství (náklady cca 1.000.000 Kč)
Projektová dokumentace (ul. Pod Hájem a K Farmě, č. p. 140, č. p. 324, veřejné osvětlení,
náklady cca 1.100.000 Kč)
ZO bere na vědomí.
6.2.

Rekonstrukce č. p. 329 a č. p. 140.

Č. p. 329 – obdrželi jsme posudek od statika. Nelze dát sedlovou střechu – dům by byl přetížen,
dům je postaven z 50 % ze škvárobetonových tvárnic. Bude tedy zachována rovná střecha.
Č. p. 140 – byl udělán posudek na krovy – není nutné je měnit, budou naimpregnovány a bude
doplněno několik trámů.
K oběma akcím budou uzavřeny dodatky ke smlouvám, jelikož se realizace nestihne v termínu.
ZO bere na vědomí.
6.3.

Žádost o dotaci na vybudování místa pro aktivní a pasivní odpočinek u rybníku
Chobot.
Na minulém zasedání bylo ZO informováno o přípravě žádosti o dotaci na prostor u rybníka.
Termín pro příjem žádostí je od 01.10.2021 do 17.12.2021. Proto je potřeba zastupitelstvem
obce schválit podání žádosti o dotaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H - Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt „Vybudování míst A-P odpočinku u
rybníka Chobot v obci Kačice.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 311 bylo schváleno.
6.4.

Žádost o rekonstrukci kabin – SK Kačice.

Na OÚ byla doručena dne 27.10.2021 žádost od SK Kačice na rekonstrukci budovy kabin
(prostory koupelny, sauny a jímky odpadních vod) vše je v původním/havarijním stavu.
Bude přizván odborník k posouzení stavu. Rekonstrukce bude rozložena do následujících let.
ZO bere na vědomí.
7. Odpadové hospodářství.
Od 01.01.2021 nabyla účinnost nová odpadová legislativa zákony č. 541/2020 Sb., 542/2020 Sb.
a 543/2020 Sb., kterou je mimo jiné dotčena i úprava zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem.
Doposud byla možnost výběru ze tří variant způsobů vybírání poplatku, a to místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle zákona o místních poplatcích, poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech,
případně úhrada na základě smlouvy v souladu rovněž se zákonem o odpadech. V těchto případech
byla sazba poplatku zákonem pojímána jako dvousložková, kdy maximální sazba mohla činit až
1.000 Kč, přičemž poplatek byl tvořen z maximálně 250 Kč za poplatníka za kalendářní rok (paušál)
a z maximálně 750 Kč.
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Nyní je možné vybírat z následujících variant.
a) Formou poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který může činit max. 1200
Kč za osobu.
b) Formou poplatku za odkládání komunálního odpadu, kdy je poplatek založen na skutečném
množství vyprodukovaného odpadu.
- Hmotnost odpadu z nemovitě věci v kg na poplatníka
- Objem odpadu z nemovité věci v litrech na poplatníka
- Kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc v litrech na poplatníka
Zákon stanovuje maximální sazbu poplatku, která činí 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost
odpadu, anebo 1 Kč za litr, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích
prostředků. Jedná se o sazby maximální, obec může zvolit sazbu podstatně nižší.
V polovině října byla aktualizovaná vyhláška obce Kačice zaslána k posouzení na MVČR, nyní
čekáme na stanovisko MVČR.
ZO bere na vědomí.
8. Zřízení věcného břemene – služebnosti.
Na OÚ byla doručena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti týkající se uložení kabelového
vedení pro novostavbu RD č. p. 423. Jedná se o p. č. 218/12 v ulici Nádražní. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-6026857/1 k pozemku p. č. 218/12 v k. ú. Kačice za jednorázovou
úhradu 1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 312 bylo schváleno.
9. Bytové a nebytové hospodářství.
9.1. Pronájem hospoda č. p. 20.
Záměr na pronájem nebytových prostor byl vyvěšen již podruhé od 11.10.2021 do 01.11.2021.
Tentokrát jsme využili i možnosti placené reklamy na facebooku. Bohužel ani tentokrát jsme
neobdrželi žádnou nabídku.
Starosta navrhuje vypsat nový záměr za minimální cenu nájmu 60.000 Kč / rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vypsat nový záměr za minimální cenu
nájmu 60.000 Kč / rok.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 313 bylo schváleno.
9.2.

Dlužníci.

Starosta informoval o stavu dlužníků – viz příloha.
ZO bere na vědomí.
10. Různé.
10.1. Mobilní rozhlas.
Od 25.08.2021, kdy byl zveřejněn první příspěvek s odkazem na registraci do služby, máme
k dnešnímu dni registrováno 201 kontaktů, což je 20 % občanů.
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V původní informační službě bylo registrováno 100 kontaktů. Takže dosah informační služby
je nyní mnohem větší. Službu mobilní rozhlas budeme naplno využívat od listopadu a
původní službu tímto rušíme.
ZO bere na vědomí.
10.2. Rekonstrukce hřiště v areálu sokolovny.
Na OÚ byla dne 01.11.2021 doručena žádost od TJ Sokol Kačice o zařazení rekonstrukce
hřiště u sokolovny do rozpočtu obce na příští rok.
Je třeba posoudit varianty projektů. Projednat další provoz sokolovny, úpravu venkovních
prostor sokolovny.
Na jaře roku 2022 bude jednání valné hromady o převodu sokolovny na obec.
ZO bere na vědomí.
10.3. Příjezdová cesta – ul. K Farmě.
Obec Kačice obdržela dotaz na zpracování projektu opravy komunikace ul. K Farmě –
zpracování projektové dokumentace je plánováno na rok 2022. Na dopravní inspektorát byla
zaslána žádost o vyjádření k dopravnímu značení v ulici K Farmě – stále čekáme na vyjádření.
Výstavba nové komunikace však bude provedena až po uložení kabelů vedení ČEZu do země.
Diskuze viz audiozáznam.
ZO bere na vědomí.

9. Diskuze.
P. Ondráček - drakiáda – poděkoval zastupitelům za pomoc při zajištění akce.
- vítání občánků – krásné vystoupení dětí ze ZŠ
p. Pokorný
- pokácené stromy ul. K Zahradě – budou ořezány.
Viz audiozáznam.
Konec jednání ZO v 19:30 hod.
Zápis byl pořízen dne 05.11.2021
Vyvěšeno:

11.11.2021

Sejmuto: 29.11.2021

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

……………………………..…………….

……………………..……………………………

Miroslav Beznoska – ověřovatel

Ing. Vladimír Ondráček – ověřovatel
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Shrnutí usnesení zápisu č. 29/2021:
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání.
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Beznosky a p Ondráčka ověřovateli a pí Veselské jako
zapisovatelky.
4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výše uvedeném znění.
5. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Kačice.
6. Investiční akce.
6.1. ZO bere na vědomí investiční akce obce Kačice pro rok 2022.
6.2. ZO bere na vědomí rekonstrukci objektů č. p. 329 a 140.
6.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H- Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt „Vybudování míst
A-P odpočinku u rybníka Chobot v obci Kačice.
6.4. ZO bere na vědomí žádost o rekonstrukci kabin.
7. ZO bere na vědomí odpadové hospodářství.
8. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-6026857/1 k pozemku p. č. 218/12 v k. ú. Kačice za jednorázovou úhradu 1.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. Bytové a nebytové hospodářství.
9.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vypsat nový záměr za minimální cenu nájmu 60.000
Kč / rok.
9.2. ZO bere na vědomí dlužníky.
10. Různé.
10.1. ZO bere na vědomí Mobilní rozhlas.
10.2 ZO bere na vědomí jednání o dalším postupu ve věci převodu Sokolovny na obec.
10.3. ZO bere na vědomí příjezdovou cestu MK ul. K FARMĚ.
11. ZO bere na vědomí diskusi.

Vyvěšeno:

11.11.2021

Sejmuto: 29.11.2021
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