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31/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 26.01.2022 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni: p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný (příchod v 18:18), p. Vaněk, pí Vaníčková, 
pí Veselská 

Omluven: pí Abrhámová, p. Beznoska, p. Fikes 

Hosté: 8 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 19.01.2022 – 26.01.2022. 

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 5 
Usnesení č. 330 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. Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2022. 

5. Rekonstrukce AGD – vyjádření obce. 

6. Žádost o poskytnutí dotace na dopravu plaveckého výcviku ve školním roce 2021/2022. 

7. Bytové a nebytové hospodářství. 

7.1. Rekonstrukce bytu v č. p. 7. 

7.2. Dlužníci. 

8. Různé. 

8.1. Akce v obci. 

8.2. Příměstské tábory. 

9. Diskuse. 

 

Doplnění programu: 

8.3. Byt v DPS. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 5 
Usnesení č. 331 bylo schváleno. 

 

 



 

Stránka 2 z 4 
 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ondráčka a pí Vaníčkovou a jako zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

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

Výsledek hlasování: Pro 5 
Usnesení č. 332 bylo schváleno. 
 
4. Veřejnoprávní smlouvy – individuální dotace 2022. 

V prosinci 2021 bylo schváleno poskytnutí individuálních dotací. Nyní je třeba odsouhlasit uzavření 
veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce na činnost spolků a akce 
pořádané v roce 2022 s p. F. na částku 19.000 Kč, spolkem Kačice letí z. s. na částku 30.000 Kč, 
mysliveckým spolkem na částku 10.000 Kč, p. O. na částku 12.000 Kč, SK Kačice na částku 142.000 
Kč, TJ Sokolem Kačice na částku 176.000 Kč. 
Ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb. zakládá povinnost poskytovatele zveřejnit veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový ́
přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouvy se 
zveřejňují pouze způsobem umožňujícím dálkový ́přístup.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce na činnost spolků a akce pořádané v roce 2022 
s p. F. na částku 19.000 Kč, spolkem Kačice letí z. s. na částku 30.000 Kč, mysliveckým spolkem 
na částku 10.000 Kč, p. O. na částku 12.000 Kč, SK Kačice na částku 142.000 Kč, TJ Sokolem 
Kačice na částku 176.000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv. 
Výsledek hlasování: Pro 5  
Usnesení č. 333 bylo schváleno. 
 
5. Rekonstrukce AGD – vyjádření obce. 
Na obecní úřad bylo doručeno 16 vyjádření k modernizaci farmy Kačice od občanů Kačice žijících 
v blízkosti farmy. Tato vyjádření společně s vyjádřením obce Kačice budou zaslána na odbor 
životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. 
(18:18 h přichází p. Pokorný) 
Starosta přečetl vyjádření obce Kačice (viz příloha) k modernizaci farmy a vysvětlil jednotlivé body.  
Diskuse viz audiozáznam. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vyjádření k dokumentaci záměru 
modernizace farmy Kačice v uvedeném znění. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 334 bylo schváleno. 
 
6. Žádost o poskytnutí dotace na dopravu plaveckého výcviku ve školním roce 

2021/2022. 
Na OÚ byla doručena žádost od paní ředitelky ZŠ Kačice ohledně dotace ve výši 20.000 Kč, která 
je určena na uhrazení dopravy na plavecký výcvik. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí dotace ZŠ Kačici ve výši 
20.000 Kč na plavecký výcvik v roce 2021/2022. 
Výsledek hlasování: Pro 6    
Usnesení č. 335 bylo schváleno. 
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7. Bytové a nebytové hospodářství 

7.1. Rekonstrukce bytu v č.p. 7. 
Starosta informoval o probíhající rekonstrukci obecního bytu v č. p. 7, ul. Masarykova. Do konce 
února by měla být rekonstrukce hotová.  

  ZO bere na vědomí. 
 

7.2. Dlužníci. 

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

 
8. Různé. 

8.1. Akce v obci. 
11.02.2022 – ples SK Kačice – zrušeno 
26.02.2022 – masopust a od 16 hod. maškarní pro děti – o pořádání akcí bude rozhodnuto 
v polovině února. 
ZO bere na vědomí. 

 
8.2. Příměstské tábory. 
18.07.-22.07.2022 – I. turnus – Pirátský tábor 
01.08.-05.08.2022 – II. turnus – Pirátský tábor 
08.08.-12.08.2022 – Sportovní tábor. 
Přihlašování na tábory začne v březnu 2022. 
ZO bere na vědomí. 
 
8.3. Byt v DPS. 
Starosta informoval o uvolněném bytě v DPS.  
Záměr o pronájmu bude vypsán během února 2022. 
ZO bere na vědomí. 
 

9. Diskuse. 
Starosta vyzval zastupitele, aby si na únorové zasedání připravili návrhy na pojmenování nově 
vznikající ulice v nové zástavbě u mateřské školky. 
 
Konec jednání ZO v 18:57 hod. 

Zápis byl pořízen dne 31.01.2022 

 

Vyvěšeno:  03.02.2022      Sejmuto: 18.02.2022 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

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

Jana Vaníčková – ověřovatelka    Ing. Vladimír Ondráček – ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 31/2022: 
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Ondráčka a pí Vaníčkové ověřovateli a pí Kvapilové jako 

zapisovatelky. 
4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí 

individuálních dotací z rozpočtu obce na činnost spolků a akce pořádané v roce 2022 s p. F. 
na částku 19.000 Kč, spolkem Kačice letí z. s. na částku 30.000 Kč, mysliveckým spolkem na 
částku 10.000 Kč, p. O. na částku 12.000 Kč, SK Kačice na částku 142.000 Kč, TJ Sokolem 
Kačice na částku 176.000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv. 

5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vyjádření k dokumentaci záměru modernizace farmy 
Kačice v uvedeném znění. 

6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí dotace ZŠ Kačici ve výši 20.000 Kč na plavecký 
výcvik v roce 2021/2022. 

7. Bytové a nebytové hospodářství. 
7.1. ZO bere na vědomí rekonstrukci bytu v č.p. 7. 
7.2. ZO bere na vědomí dlužníky. 

8. Různé. 
8.1. ZO bere na vědomí akce obce 
8.2. ZO bere na vědomí příměstské tábory. 
8.3. ZO bere na vědomí volný byt v DPS. 

9. Diskuse. 
 

Konec jednání ZO v 18:57 hod. 

Zápis byl pořízen dne 31.01.2022 

 

Vyvěšeno:  03.02.2022      Sejmuto: 18.02.2022 

 












