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34/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 27.04.2022 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni: p. Beznoska, p. Němeček, p. Pokorný p. Vaněk, pí Vaníčková, pí Veselská 

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

Hosté: 2 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 20.04.2022 – 27.04.2022. 

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 6 
Usnesení č. 355 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. 2. 
5. Schválení návrhu závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 
2021. 
6. Schválení účetní závěrky. 

6.1. ZŠ a MŠ Kačice. 
6.2. Obec Kačice. 

     7. Žádost o převod kladného hospodářského výsledku z roku 2021. 
     8. Schválení přijetí dotace z fondu kultury a obnovy památek z KÚSK. 
     9. Žádost o zřízení věcného břemene – p. č. 310/24 a 757/10. 

10. Bytové a nebytové hospodářství. 
 10.1. Pronájem nebytových prostor – hospoda – ul. Masarykova č. p. 20. 

 10.2. Dlužníci 
11. Různé. 
 11.1. Akce v obci. 
 11.2. Název nové ulice. 
12. Diskuze. 
 
Doplnění programu: 

 11.3. Valná hromada VKM. 
 11.4. Příspěvek na dopravní obslužnost. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 356 bylo schváleno. 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

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

Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Kačice  souhlasí  se  jmenováním  pana  Beznosky  a  paní 
Vaníčkové ověřovateli zápisu a pí Slámové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 357 bylo schváleno. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 2. 
Rozpočtové  opatření  se  týká  na  straně  příjmů  navýšení  o  kompenzační  bonus  za  období  od 
listopadu 2021 do ledna 2022 (68.153,51 Kč), za přihlášky na příměstský tábor (15.000 Kč) a 
finanční dar od 2 AD (5.000 Kč). Celkem činí navýšení příjmů 88.153,51 Kč.  
Výdaje byly navýšeny následovně – nájemné za parkoviště u vlaku (o 1.500 Kč), nájemné za přeliv 
u rybníku Chobot (o 500 Kč) a za příspěvek na plavecký výcvik ZŠ (20.000 Kč). Celkem byly výdaje 
navýšeny o 22.000 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. 2 ve zmíněném 
znění. 
Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 358 bylo schváleno. 
 
5. Schválení návrhu závěrečného účty a zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

Kačice za rok 2021. 
Návrh  závěrečného  účtu  a  zpráva  o  přezkoumání  hospodaření  obce  byly  zveřejněny  od  6.  do  
27.  dubna  2022  na  úřední  desce  OÚ  Kačice  i  způsobem  umožňujícím dálkový  přístup,  včetně. 
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Vše bylo k 
nahlédnutí  po  celou  dobu  vyvěšení  na  OÚ  Kačice  a  do  27.  dubna  2022  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 2. prosince 2021 a 7. března 2022. Byla zjištěna drobná účetní 
chyba, která byla napravena dokladem č. 22-011-00002 ze dne 10.3.2022. Chyba byla popsána 
v přezkoumání hospodaření, které je nedílnou součástí závěrečného účtu  – přijatá dotace byla 
neinvestiční, ale zaúčtována jako investiční, tj. na účet 403 – Transfer na pořízení dlouhodobého 
majetku místo na 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. 
Informace o stavu finančních prostředků na bankovních účtech ke dni 26.04.2022: KB běžný účet 
21.351.651,63  Kč,  KB  spořicí  účet 18.057.575,20  Kč,  ČNB  13.549.523,24  Kč,  investiční  fondy 
k 31.03.2022 7.763.505,26 a v pokladnách 37.066 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b) 
zákona č. 128/2000 Sb., závěrečný účet obce Kačice za rok 2021 bez výhrad včetně zprávy o 
přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2021, dle předložených materiálů. 
Výsledek hlasování: Pro 6  
Usnesení č. 359 bylo schváleno. 
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6. Schválení účetní závěrky. 

6.1. ZŠ a MŠ Kačice. 
Účetnictví poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a MŠ 
Kačice. Výsledek hospodaření za rok 2021 činí 4.599,55 Kč. Návrh závěrečného účtu obce 
Kačice za rok 2021 obsahuje i přílohy k hospodaření naší příspěvkové organizace. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok 
2021. 
Výsledek hlasování: Pro 6  
Usnesení č. 360 bylo schváleno. 
 
6.2. Obec Kačice. 
Výsledek  hospodaření  obce  za  rok  2021  činí  10.532.378,61  Kč.  Zpráva  o  přezkoumání 
hospodaření  a  návrh  závěrečného  účtu  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 Kačice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 361 bylo schváleno. 

 
7. Žádost o převod kladného hospodářského výsledku za rok 2021. 
Na OÚ byla doručena žádost od paní ředitelky ZŠ a MŠ Kačice o převod kladného hospodářského 
výsledku z kalendářního roku 2021 ve výši 4.599,55 Kč do rezervního fondu. Tyto prostředky by 
mohly být využity na výmalbu MŠ a ZŠ, nákup školních lavic a nábytku do školní družiny. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje převod kladného hospodářského výsledku 
ve výši 4.599,55 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 362 bylo schváleno. 

 

8.  Schválení přijetí dotace z fondu kultury a obnovy památek. 
Obec Kačice obdržela dvě dotace pro knihovnu z KÚSK. Nyní je potřeba schválit přijetí dotací. 
 
a) Vybavení knihovny, název projektu Modernizace knihovny v Kačici, číslo žádosti 
KUL/PZK/045916/2022, výše dotace 70.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přijetí dotace ve výši 70.000 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje z fondu kultury  a obnovy památek, tematické zadání  – podpora kultury a 
obnovy památek, oblast podpory – Základní knihovny – vybavení, uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 363 bylo schváleno. 
 
 
b) S knížkou do života, název projektu: S knížkou do života v MŠ Kačice, číslo žádosti: 
KUL/KNI/045917/2022, výše dotace 15.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přijetí dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje z fondu kultury  a obnovy památek, tematické zadání  – podpora kultury a 
obnovy památek, oblast podpory – Základní knihovny – S knížkou do života, uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 364 bylo schváleno. 
 
9. Žádost o zřízení věcného břemene – p. č. 310/24 a 757/10. 
Na  OÚ  byla  doručena  žádost  o  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  – 
inženýrské sítě k pozemkům p. č. 310/24, 757/10 v k. ú. Kačice. 
Jedná se o vodovodní a kanalizační přípojku. Jednorázová náhrada činí 1.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti – inženýrské sítě k pozemkům p. č. 310/24 a 757/10 v k. ú. Kačice s J. a T. 
A., M. H. a M. Z. za úplatu 1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 365 bylo schváleno. 
 
10. Bytové a nebytové hospodářství. 
      10.1. Pronájem nebytových prostor – hospoda, ul. Masarykova č. p. 20 

Záměr obce na pronájem hospody byl vyvěšen od 07.04.2022, žádosti bylo možno podávat do 
25.04.2022. Za tuto dobu proběhla jedna prohlídka prostor. Na OÚ byla doručena jedna 
žádost a však bez potřebných příloh. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových         
prostor č.p. 20, ulice Masarykova, Kačice – restaurace Obecňák s pí K. K. za cenu 36.000 
Kč/rok po předložení bezdlužností a pověřuje starostu podpisem smlouvy od 01.06.2022. 

     Výsledek hlasování: Pro 6 
     Usnesení č. 366 bylo schváleno. 
 
     10.2. Dlužníci. 
     Starosta informoval o stavu dlužníků viz příloha. 
     ZO bere na vědomí. 
 
11. Různé. 
     11.1. Akce v obci. 
     1. dubna – se uskutečnil ples, o který byl velký zájem 
     2. dubna – dětské šibřinky – zúčastnilo se asi 40 dětí 
     9. dubna – velikonoční dvorky – 15 stánků, asi 300 občanů 
     15. dubna – velikonoční badmintonový turnaj – 9 družstev 
     23. dubna – Ukliďme Kačici – cca 25 účastníků, černých skládek ubývá, poděkování všem, 
kteří se akce zúčastnili  
     30. dubna – čarodějnice 
     7. května – Kačický lesní běh 
     7. května – turnaj ve stolním tenisu 
     25. června – Chobot fest – triatlon, kulturní program 
 
ZO bere na vědomí. 
 

11.2. Název nové ulice. 
Na minulé schůzi se řešil název ulice, padlo několik návrhů. Po diskuzi tři návrhy – Nad Mlýnem, 
U Školky a Na Vršku. Na facebooku bude vypsána anketa, aby se občané mohli vyjádřit. 

 
ZO bere na vědomí. 
 
     11.3. Valná hromada VKM. 
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     Na OÚ byla 25. dubna 2022 doručena pozvánka na valnou hromadu VKM, která se uskuteční  
     25. května. Na Valnou hromadu je potřeba jmenovat zástupce obce. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice jmenuje starostu obce, jako zástupce obce na 
valnou hromadu VKM. 
Výsledek hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 367 bylo schváleno. 
 
11.4. Příspěvek na dopravní obslužnost. 
Starosta informoval o probíhajících jednání se zástupci krajského úřadu o výši příspěvku. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

12. Diskuze. 
Viz audiozáznam. 
 
 
 
 
 
 

 
Konec jednání ZO v 19:00 hod. 

Zápis byl pořízen dne 29.04.2022 

 

 

 

Vyvěšeno:       Sejmuto:  

 

 

 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

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

Miroslav Beznoska – ověřovatel            Jana Vaníčková – ověřovatelka 

06.05.2022 23.05.2022
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Shrnutí usnesení zápisu č. 34/2022: 
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO  souhlasí  se  jmenováním  p.  Beznosku  a  pí.  Vaníčkovou  ověřovateli  a  pí Slámové  jako 

zapisovatelky. 
4. ZO schvaluje Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ve zmíněném znění. 
5. ZO schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., závěrečný účet 

obce Kačice za rok 2021 bez výhrad včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kačice 
za rok 2021, dle předložených materiálů. 

6. Schválení účetní závěrky.  
6.1. ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Kačice za rok 2021. 
6.2. ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021. 

7. ZO schvaluje převod kladného hospodářského výsledku ve výši 4.599,55 do rezervního fondu 
ZŠ a MŠ Kačice. 

8. Schválení přijetí dotace z fondu kultury a obnovy památek. 
a) ZO  schvaluje přijetí dotace ve výši 70.000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje z fondu 
kultury a obnovy památek, tematické zadání – podpora kultury a obnovy památek, oblast 
podpory – Základní knihovny – vybavení, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
b) ZO  schvaluje přijetí dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje z fondu 
kultury a obnovy památek, tematické zadání – podpora kultury a obnovy památek, oblast 
podpory – Základní knihovny – S knížkou do života, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9.  ZO  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  služebnosti  –  inženýrské  sítě    
k pozemkům p. č. 310/24 a 757/10 v k.ú. Kačice s J. a T. A., M. H. a M. Z. za úplatu 1.000 
Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

10. Bytové a nebytové hospodářství. 
10.1. ZO uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor č.p. 20, ulice Masarykova, Kačice 

– restaurace Obecňák s pí K. K. za cenu 36.000 Kč/rok po předložení bezdlužností a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy od 01.06.2022. 

10.2. ZO bere na vědomí stav dlužníků. 
11. Různé. 

11.1. ZO bere na vědomí akce v obci. 
11.2. ZO bere na vědomí výběr názvu pro novou ulici. 
11.3. ZO jmenuje starostu obce, jako zástupce obce na valnou hromadu VKM. 
11.4. ZO bere na vědomí jednání o příspěvku na dopravní obslužnost. 

12. Diskuze. 

 
 
 

Konec jednání ZO v 19:00 hod. 

Zápis byl pořízen dne 29.04.2022 

 
 Vyvěšeno:       Sejmuto:  06.05.2022 23.05.2022
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