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30/2021 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 15.12.2021 
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: 3 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 08.12.2021 – 15.12.2021. 

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. 314 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 2022. 

5. Žádost o prodloužení termínu splátek zápůjčky – TJ Sokol Kačice. 

6. Návrh rozpočtu na rok 2022. 

6.1. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Kačice. 

6.2. Schválení návrhu rozpočtu obce Kačice na rok 2022. 

6.3. Stavy na bankovních účtech. 

7. Rozpočtové opatření č. 7. 

8. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023 – 2025. 

9. Odpadové hospodářství. 

9.1. Schválení OZV č. 1/2021. 

9.2. Schválení OZV č. 2/2021. 

9.3. Schválení Směrnice č. 35. 

10. Úprava cen služeb – AVE Kladno s.r.o. 

11. Dotace – knihovna Kačice. 

12. Uzavření provozu MŠ Kačice v době Vánoc 2021. 

13. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2022. 

14. Bytové a nebytové hospodářství. 

14.1. Pronájem hospody č.p. 20. 

14.2. Dlužníci. 
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15. Různé. 

15.1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Kačice. 

15.2. Dar společnosti Sázíme stromy. 

15.3. Akce v roce 2022. 

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

15.5. Shrnutí roku 2021 a výhled na rok 2022. 

16. Diskuze. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 315 bylo schváleno. 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Beznosku a p. Ondráčka a jako zapisovatelku 
pí Slámovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Beznosky a pana 
Ondráčka ověřovateli zápisu a pí Slámové jako zapisovatelky. 

Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 316 bylo schváleno. 
 
4. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2022. 

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

  Požadované částka Navrhovaná 
částka 

p. F. Lesní běh 19 000 Kč 19 000 Kč 

SK Kačice Dětský den 20 000 Kč 20 000 Kč 

Pouťový turnaj 20 000 Kč 15 000 Kč 

Činnost klubu 80 000 Kč 80 000 Kč 

Turnaj přípravek 15 000 Kč 15 000 Kč 

Rozloučení s létem 12 000 Kč 12 000 Kč 

CELKEM 147 000 Kč 142 000 Kč 

SOKOL 
KAČICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kačice letí 

Dětský karneval 9 000 Kč 9 000 Kč 

Badmintonový turnaj 6 000 Kč 6 000 Kč 

Čarodějnice 13 000 Kč 13 000 Kč 

Turnaj ve stolním tenise 6 000 Kč 6 000 Kč 

Turnaj ve stolním tenise 6 000 Kč 6 000 Kč 

Mikulášská besídka 10 000 Kč 10 000 Kč 

Badmintonový turnaj 6 000 Kč 6 000 Kč 

Činnost jednoty 143 000 Kč 120 000 Kč 

CELKEM 199 000 Kč 176 000 Kč 

Kačické bloudění 6 000 Kč 6 000 Kč 

Podzimní slavnosti 7 000 Kč 7 000 Kč 

Lampionový průvod 7 000 Kč 7 000 Kč 

Činnost spolku 10 000 Kč 10 000 Kč 

CELKEM 30 000 Kč 30 000 Kč 
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Myslivci Činnost spolku 10 000 Kč 10 000 Kč 

p. O. a spol. Cyklistický trojboj 6 000 Kč 6 000 Kč 

 Sportovní den 6 000 Kč 6 000 Kč 

 CELKEM 12 000 Kč 12 000 Kč 

 CELKEM 417 000 Kč                                       389 000 Kč 

 
Diskuze viz audiozáznam. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí individuálních dotací na rok 
2022 ve výši 389.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv dle uvedeného seznamu žadatelů 
a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv. 
Výsledek hlasování: Pro 8  zdržel se 1 (p. Pokorný) 
Usnesení č. 317 bylo schváleno. 
 
5. Žádost o prodloužení splátky zápůjčky – TJ Sokol Kačice. 
Na Obec se obrátil TJ Sokol Kačice s žádostí o posunutí termínu splátky půjčky ve výši 444.312 Kč 
do 31. května 2022. Důvodem je pozdější termín dokončení celé akce a předání stavby. Do 
15.12.2021 budou finalizovány podklady a žádost o proplacení dotace na SZIF, po kontrole 
podkladů a provedených prací, by dle informace z MAS Svatováclavsko měla být dotace proplacena 
duben/květen 2022. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje prodloužení termínu splátky půjčky TJ 
Sokol Kačice ve výši 444.312 Kč a to do 31.05.2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy 
o zápůjčce. 
Výsledek hlasování: Pro 8  zdržel se 1 (p. Pokorný) 
Usnesení č. 318 bylo schváleno. 
 
6. Návrh rozpočtu na rok 2022. 

6.1. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Kačice 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen 01.12.2021. Tento bod je součástí bodu 6.2. 
ZO bere na vědomí. 
 
6.2. Schválení návrhu rozpočtu obce Kačice na rok 2022. 
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 25.11.2021 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 2022: rekonstrukce domu č. p. 140 (bývalá ordinace), chodník 
k fotbalovému hřišti, sportoviště u rybníkuChobot, fotovoltaika pro DPS, biokoridor - následná 
péče, opravy bytových a nebytových budov, příprava projektové dokumentace ul. Pod Hájem 
a K Farmě, veřejného osvětlení, aj.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje schodkový rozpočet obce Kačice na 
rok 2022 s celkovými příjmy 33.846.100 Kč, celkovými výdaji 40.442.500 Kč a schodkem 
6.596.400 Kč. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Závaznými 
ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby. 
Výsledek hlasování: Pro 9    
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Usnesení č. 319 bylo schváleno. 
 
6.3. Stavy na bankovních účtech. 
Stav na bankovních účtech k 13.12.2021:      48.195.186,60 Kč  
Investiční fondy k 30.09.2020:          7.807.248,00 Kč 
Pokladny:       15.636,00 Kč 
Stav hospodaření k 15.12.2020: skutečné příjmy  36.031.910,33 Kč 

 skutečné výdaje 29.930.112,14 Kč 
      ZO bere na vědomí. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 7/2021. 

Rozpočtové opatření se týká na straně příjmů navýšení u daně z příjmu FO o 45.000 Kč, PO 
873.810 Kč, DPH 1.300.000 Kč, poplatek za užívání veř. prostranství a daň z hazardu. Příjmy 
celkem navýšeny o 2.259.310 Kč. U výdajů se přesuny v rámci paragrafů týkají školní družiny 
a klubu, knihovny, bytového hospodářství, VO, místní správy, dále byly výdaje navýšeny o 
150.000 Kč za projekt sportoviště u rybníka, 105.000 Kč za nové VO a 175.000 Kč je částka na 
vyrovnání daně z příjmu PO. Celkem výdaje navýšeny o 430.001 Kč.  
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. 7/2021. 

Výsledek hlasování: Pro 9   
Usnesení č. 320 bylo schváleno. 
 

8.   Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023 - 2025. 

Střednědobý rozpočtový výhled je každoročně aktualizován. Návrh střednědobého výhledu na roky 
2023 – 2025 byl vyvěšen od 25.11.2021 do 15.12.2021. 
 
• Plánované investiční akce v roce 2023: obnova zeleně, rekonstrukce obecních budov, místní 

komunikace. 
• Plánované investiční akce v roce 2024: rekonstrukce obecních budov, místní komunikace. 
• Plánované investiční akce v roce 2025: 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 2023 – 2025. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 321 bylo schváleno. 
 
9.  Odpadové hospodářství. 
      9.1. Sválení OZV č. 1/2021. 

Místostarostka informovala o nutnosti schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství, neboť 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. 
  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022. Tímto se ruší OZV č. 2/2017. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
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Usnesení č. 322 bylo schváleno. 
 
9.2. Schválení OZV č. 2/2021. 
Místostarostka informovala o aktualizování vyhlášky o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. Aktualizována byla jednotlivá sběrná stanoviště, doplněno bylo 
zpoplatnění uložení odpadu od PO. 
Návrh byl schválen souhlasným stanoviskem MVČR. Vyhláška bude po jejím odsouhlasení 
obratem zveřejněna. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022. Tímto se ruší OZV č. 2/2016. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 323 bylo schváleno. 
 
9.3. Schválení Směrnice č. 35. 
V návaznosti na OZV č. 1/2021 byla zpracována směrnice č. 35 – Motivační systém odpadového 
hospodářství v obci Kačice. 
Směrnice rozlišuje zapojení domácnosti do snížené produkce směsného odpadu dle přiložených 
tabulek. V případě volby 14denního svozu je bonus 300 Kč na poplatníka – roční poplatek tedy 
vyjde na 500 Kč na poplatníka, v případě měsíčního svozu je bonus 500 Kč na poplatníka – 
roční poplatek tedy vyjde na 300 Kč na poplatníka. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 35 – Motivační systém 
odpadového hospodářství v obci Kačice ve zmíněném znění s účinností od 01.01.2022. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 324 bylo schváleno 
 

10. Úprava cen služeb – AVE Kladno s.r.o. 
Dne 6. prosince nám byla doručena od společnosti AVE Kladno s.r.o. informace o navýšení cen 
jejich služeb. Jedná se o navýšení o 9,8 %. Navíc se vedle zvýšení za služby společnosti od roku 
2022 bude zvyšovat i poplatek za odstraňování komunálního odpadu na skládce o 100 Kč za tunu. 
Stejně jako v minulém roce můžeme využít tzv. třídící slevu na část produkce KO, a to konkrétně 
na 190 kg na občana za rok. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nový ceník pro rok 2022 společnosti AVE Kladno 
s.r.o. na komunální a tříděný odpad a pověřuje starostu podpisem smluv. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 325 bylo schváleno. 
 
11. Dotace knihovna 
Místostarostka informovala o možnosti podávat žádosti o dotace na KÚSK ze Středočeského fondu 
kultury a obnovy památek. Obec podá dvě žádosti na vybavenost knihovny a na projekt S knížkou 
do života.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace do Středočeského fondu 
kultury a obnovy památek, tematické zadání základní knihovny vybavenost a s knížkou do života. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 326 bylo schváleno. 
 
 
 
12. Uzavření provozu MŠ Kačice v době Vánoc 2021. 
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Na OÚ byla doručena žádost od paní ředitelky na uzavření MŠ v době Vánoc ve dnech 
27. - 31.12.2021. 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  
27. 12. do 31.12.2021. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 327 bylo schváleno. 
 
13. Termíny zasedání ZO v roce 2021. 
 

Středa 26. ledna 2022 18:00 hod. 
Středa 23. února 2022 18:00 hod. 
Středa 30. března 2022 18:00 hod. 
Středa 27. dubna 2022 18:00 hod. 
Středa 25. května 2022 18:00 hod. 
Středa 29. června 2022 18:00 hod. 
Středa 31. srpna 2022 18:00 hod. 
Středa 05. října 2022 18:00 hod. 
Středa 02. listopadu 2022 18:00 hod. 
Středa 14. prosince 2022 18:00 hod. 

 
ZO bere na vědomí. 
 
14. Bytové a nebytové hospodářství 

14.1. Pronájem hospody v č. p. 20. 
Záměr na pronájem hospody byl zveřejněn od 04.11.2021 do 13.12.2021. Byla využita 
i placená reklama na facebooku. Dotazů na hospodu přišlo mnoho ale do 13.12.2021 nebyla 
na OÚ doručena žádná žádost. Dle domluvy z posledního ZO bychom tedy záměr na pronájem 
znovu nyní nevypisovali a počkáme do jara.  

  ZO bere na vědomí. 
 
  14.2. Dlužníci. 
  Starosta informovala o stavu dlužníků – viz příloha.  

ZO bere na vědomí. 
 
15.   Různé. 

15.1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Kačice. 
Dne 02.12.2021 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Kačice. Ze strany Krajského 
úřadu Středočeského kraje nebyla shledána žádná chyba. 
ZO bere na vědomí. 
 
 

      15.2. Dar společnosti Sázíme stromy. 
Dne 05.11.2021 proběhla v lokalitě u rybníku výsadba bezmála 50 stromů (v hodnotě 
140.000Kč), kterou zprostředkovala společnost Sázíme stromy. Jedná se o neziskovou 

organizaci, která se snaží být nezávislá na grantech a podporu hledat spíše u firem, obcí a lidí, 
kterým záleží na životním prostředí a na stromech. My, díky jejich práci, finanční podpoře firmy 
Ernst and Young a osobního zapojení obou zmíněných subjektů, máme krásné nové stromořadí  
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podél cesty k rybníku, za což jim ještě jednou mnohokrát děkujeme. Vzhledem k tomu, že 
společnost Sázíme stromy je nezisková organizace a jejich činnost je obdivuhodná navrhujeme 
je formou darovací smlouvy podpořit částkou 10.000 Kč. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 10.000 Kč společnosti 
Sázíme stromy, z. ú., IČO 02626870 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 328 bylo schváleno. 
 
15.3. Akce v roce 2022. 

- strašidelný průvod – do cíle dorazilo 105 účastníků. 
- otevřené dvorky – měly obrovský úspěch, o Velikonocích zopakujeme. 
 

od 23.12. 2021 Ovečky u betlémku Betlémské světlo 

23. 12. 2021 Zpívání koled u 
stromečku 

ZRUŠENO 

26. 12. 2021 Vánoční 
badmintonový turnaj 

Pořádá TJ Sokol Kačice od 9 hodin 

26. 12. 2021 Vánoční běh Pořádá p. Fikes od 10:40 hodin 

26. 12. 2021 Ohňostroj Ohňostroj pořádá p. Vicenec od 18 hodin. 

31. 12. 2021 Silvestrovský fotbal Sraz v 10 hod na hřišti, začátek od 11 hod. 

22. 1. 2022 Maškarní zábava Přesunuta na 9. dubna 

26. 1. 2022 Veřejné zasedání 
zastupitelstva 

Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti 
OÚ Kačice. 

 
- Velikonoční trhy budeme pořádat také formou otevřených dvorků, již nyní je možné se 

hlásit. Uskuteční se 2. dubna 2022. 
- Kačický zpravodaj od roku 2022 budeme vydávat přes nového zprostředkovatele. 
- Dále je potřeba vzhledem ke zvyšujícím se cenám navýšit ceny na balíčky pro jubilanty. 

V příštím roce se bude jednat o 23 balíčků. Nyní máme stanovenou částku na balíček 250 
Kč, kterou je potřeba navýšit na 350 Kč. 

- Stejný problém je i u balíčků na vítání občánků, kde se z částky hradí dárek pro dítě, 
dárková taška, květina pro matku, pozvánka, pamětní list, odměna pro vystupující děti. 
Nyní je stanoven na 250 Kč a je potřeba ho navýšit na 450 Kč. 

-  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení cen balíčků pro jubilanty na 350 Kč 

a u vítání občánků na 450 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 9 
Usnesení č. 329 bylo schváleno. 

 
 
 
 
 
 

15.4. Otevírací doba OÚ, knihovny, sběrného dvora během vánočních svátků. 
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Obecní úřad Kačice 

PO 20.12.2021                07:15 – 11:45    12:15 – 17:00 
ÚT 21.12.2021                zavřeno 
ST 22.12.2021                07:15 – 11:45     12:15 – 17:00 
ČT 23.12.2021                07:15 – 11:30      
PÁ 24.12.2021                zavřeno 
PO 27.12.2021                07:15 – 11:45    12:15 – 17:00 
ÚT 28.12.2021                zavřeno 
ST 29.12.2021                07:15 –1 1:45     12:15 – 17:00 
ČT 30.12.2020                zavřeno 
PÁ 31.12.2021                zavřeno 
 

Sběrný dvůr Kačice 
ST 22.12.2021                14:00 – 17:00 
SO 25.12.2021                zavřeno 
ST 29.12.2021                14:00 – 17:00 
SO 01.01.2022                zavřeno 
 
 

Knihovna Kačice 
ÚT 21.12.2021  08:00 – 12:00     13:00 – 17:00 
ČT 23.12.2021  zavřeno  
ÚT 28.12.2021  08:00 – 12:00     13:00 – 17:00 
ČT 30.12.2021  zavřeno 

 
ZO bere na vědomí. 
 
15.5. Shrnutí roku 2021 a výhled na rok 2022. 
Starosta shrnul rok 2021, ve kterém se i navzdory covidu podařilo dokončit vše, co bylo 
v plánu. Byl dokončen rybník Chobot, dům s pečovatelskou službou, biokoridor, VO v ulici 
Masarykova a uložení vedení do země. Na rok 2022 se plánují již zmíněné investiční akce – 
sportoviště u rybníku, výstavba chodníku k rybníku, oprava domu č. p. 140, fotovoltaika DPS. 
Doufáme, že v roce 2022 proběhnou i kulturní akce. 
ZO bere na vědomí. 
 

16. Diskuze. 
Starosta popřál všem klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví. 
Konec jednání ZO v 19:40 hod. 

Zápis byl pořízen dne 20.12.2021 

Vyvěšeno: 23.12.2021      Sejmuto: 10.01.2022 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

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

Miroslav Beznoska – ověřovatel    Ing. Vladimír Ondráček – ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 30/2021: 
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 Slámové jako 

zapisovatelky. 
4. ZO schvaluje poskytnutí individuálních dotací na rok 2022 ve výši 389.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávních smluv dle uvedeného seznamu žadatelů a zároveň pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávních smluv. 

5.  ZO schvaluje prodloužení termínu splátky půjčky TJ Sokol Kačice ve výši 444.312 Kč a to do 
31.5.2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy o zápůjčce. 

6.  Návrh rozpočtu na rok 2022.  
6.1. Součást bodu 6.2. 
6.2. ZO schvaluje schodkový rozpočet obce Kačice na rok 2022 s celkovými příjmy 

33.846.100 Kč, celkovými výdaji 40.442.500 Kč a schodkem 6.596.400 Kč. Schodek bude 
uhrazen finančními prostředky z minulých let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy 
rozpočtové skladby. 

6.3. ZO bere na vědomí stavy na bankovních účtech.  
7. ZO Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. 
8. ZO Kačice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kačice na roky 2023 – 2025. 
9. Odpadové hospodářství 

9.1. ZO schvaluje OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství s účinností od 1.1.2022. Tímto se ruší OZV č. 2/2017. 

9.2. ZO schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
s účinností od 1.1.2022. Tímto se ruší OZV č. 2/2016. 

9.3. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 35 – Motivační systém odpadového 
hospodářství v obci Kačice ve zmíněném znění s účinností od 01.01.2022. 

10.  ZO schvaluje nový ceník pro rok 2022 společnosti AVE Kladno s.r.o. na komunální a tříděný 
odpad a pověřuje starostu podpisem smluv. 

11.  ZO schvaluje podání žádostí o dotace do Středočeského fondu kultury a obnovy památek, 
tematické zadání základní knihovny vybavenost a s knížkou do života. 

12.  ZO schvaluje uzavření MŠ v době Vánoc ve dnech 27.12. do 31.12.2021. 
13.  ZO bere na vědomí termíny zasedání ZO v roce 2022. 
14.  Bytové a nebytové hospodářství. 
 14.1. ZO bere na vědomí pronájem hospody č.p. 20. 
 14.2. ZO bere na vědomí dlužníky. 
15. Různé. 
 15.1. ZO bere na vědomí dílní přezkoumání hospodaření obce Kačice. 

15.2. ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč společnosti Sázíme stromy, z. ú., 
IČO 02626870 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

15.3. ZO schvaluje navýšení cen balíčků pro jubilanty na 350 Kč a u vítání občánků na 

450 Kč. 
15.4. ZO bere na vědomí otevírací dobu OÚ, knihovny a sběrného dvora během vánočních 

svátků. 
15.5. ZO bere na vědomí shrnutí roku 2021 a výhled na rok 2022. 

16. Diskuze. 
 

Konec jednání ZO v 19:40 hod. 

Zápis byl pořízen dne 20.12.2021 

 

 Vyvěšeno: 23.12.2021      Sejmuto: 10.01.2022 
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Obecní úřad 

Kačice 

 
 
Směrnice č. 35 

 
Motivační systém odpadového hospodářství v obci Kačice 

 
Zastupitelstvo Obce Kačice na svém zasedání dne 15. prosincd 2021 schválilo tento motivační 

systém odpadového hospodářství. Tato směrnice je vydána v návaznosti na Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2021 O místním poplatku za systém odpadového hospodářství. 
 

I. Pojmy 

(1) Poplatníkem poplatku je1: 
a) fyzická osoba přihlášená v obci2 nebo  
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekrea-
ci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.3 

 
II. Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 800,- Kč. 

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické 

osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci4 

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé 

nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné 

na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci5 

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 

 
1 § 10e zákona o místních poplatcích 
2 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje  
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona 
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu 
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 
3 § 10p zákona o místních poplatcích 
4  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 
 

III. Motivační systém 

 
(1) Systém motivace ke snižování produkce komunálního odpadu je uplatnitelný formou 

motivačních bonusů: 

a) U domácnosti, jejichž objem nádoby odpovídá svou velikostí snížené produkci 

směsného komunálního odpadu dle počtu poplatníku (viz tabulka v příloze č. 1) ve 

výši 300,- Kč na poplatníka. 

b) U domácnosti, jejichž objem nádoby odpovídá svou velikostí snížené produkci 

směsného komunálního odpadu dle počtu poplatníku (viz tabulka v příloze č. 2) ve 

výši 500,- Kč na poplatníka. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
(1) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta obce nebo jím pověření pracov-

níci kontroly. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 
 

 
 

V Kačici dne 15. prosince 2021            
 
 
 
………………………………    ……………………………… 
Libor Němeček      Ing. Mgr. Daniela Veselská 
starosta       místostarostka 
      

 
 

Přílohy: 
 

 
 
 
 

 
5 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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Příloha č. 1 ke směrnici č. 35 

Stanovení objemu nádoby odpovídající svou velikostí snížené produkci směsného komu-
nálního odpadu dle počtu poplatníků (1 x 14 dnů) 

 
a) Plastové popelnice (120 l) 

 
Počet poplatníků Objem nádoby Frekvence vývozu 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

1 x 120 l 

 
 

1 x 14 dní 

6 
7 
8 
9 
10 

 
1 x 240 l 

nebo 
2 x 120 l 

 
 

1 x 14 dní 

11 
12 

a více 

 
1 x 120 l + 1 x 240 l 

 
1 x 14 dní 

 
 

b) Plechové popelnice (110 l) 
 

Počet poplatníků Objem nádoby Frekvence vývozu 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 

1 x 110 l 

 
 

1 x 14 dní 

6 
7 
8 
9 
10 

 
2 x 110 l 

nebo 
1 x 110 l + 1 x 120 l 

 
 

1 x 14 dní 

11 
12 

a více 

 
1 x 110 l + 1 x 240 l 

 
1 x 14 dní 
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Příloha č. 2 ke směrnici č. 35 

Stanovení objemu nádoby odpovídající svou velikostí snížené produkci směsného komu-
nálního odpadu dle počtu poplatníků (1 x měsíčně)  

 
a) Plastové popelnice (120 l) 

 
Počet poplatníků Objem nádoby Frekvence vývozu 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

1 x 120 l 

 
 

1 x měsíčně 

6 
7 
8 
9 
10 

 
1 x 240 l 

nebo 
2 x 120 l 

 
 

1 x měsíčně 

11 
12 

a více 

 
1 x 120 l + 1 x 240 l 

 
1 x měsíčně 

 
 

b) Plechové popelnice (110 l) 
 

Počet poplatníků Objem nádoby Frekvence vývozu 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 

1 x 110 l 

 
 

1 x měsíčně 

6 
7 
8 
9 
10 

 
2 x 110 l 

nebo 
1 x 110 l + 1 x 120 l 

 
 

1 x měsíčně 

11 
12 

a více 

 
1 x 110 l + 1 x 240 l 

 
1 x měsíčně 

 
 
 

 








