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33/2021 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 30.03.2022 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni: p. Beznoska, p. Fikes, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný, p. Vaněk (příchod 18:21), 
pí Veselská 

Omluven: pí Abrhámová, pí Vaníčková 

Hosté: 9 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 23.03.2022 – 30.03.2022. 

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. 341 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. 1. 

5. Oprava názvu položek v rozpočtu na rok 2022. 

6. Směrnice č. 1/2022 – Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Kačice. 

7. Vyřazení majetku.  

8. Smlouvy 

8.1. Žádost o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene a projednání PD – 

ul. Dělnická p.č. 586. 

8.2. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení. 

8.3. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 2009/1/029 o sběru a odvozu komunálního odpadu. 

8.4. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 2009/2/029 o sběru vytříděných složek komunálního 

odpadu. 

9. Žádost o individuální dotaci – Brigáda v MŠ Kačice. 

10. Bytové a nebytové hospodářství. 

10.1. Pronájem bytu v DPS - ul. Masarykova č.p.  422/1. 

10.2. Pronájem bytu – ul. Masarykova č. p. 7/7 

10.3. Pronájem nebytových prostor – hospoda, ul. Masarykova č. p. 20. 

10.4. Výměna kotlů. 

10.5. Dlužníci. 
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11. Různé. 

11.1. Akce v obci. 

11.2. Dotace Knihovna. 

11.3. Název nové ulice. 

11.4. Spolek AVES – žádost o finanční příspěvek 

12. Diskuze. 

Doplnění programu: 

11.5. Sokolovna Kačice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 342 bylo schváleno. 

 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Beznosku a p. Pokorného a jako zapisovatelku 
pí Kvapilovou. 

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

Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 343 bylo schváleno. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 1. 

Rozpočtové opatření se týká na straně příjmů navýšení u daně z příjmu PO o 180.000 Kč, navýšení 
o 23.000 Kč za odnětí půdy z půdního fondu, zahrnuta je zde i splátka půjčky ve výši 481.344 Kč 
pro Sokol Kačice, dále dotace ze státního rozpočtu 14.500 Kč, pojistné plnění za VO - lampu u 
č. p. 7, věcné břemeno a služby v DPS. Celkem činí navýšení příjmů 720.278 Kč.  
Výdaje byly navýšeny následovně – nákup kotle do obecního bytu 93.400 Kč, 10.000 Kč bylo 
přesunuto na položku na pomoc Ukrajině a 180.000 Kč činí daň z příjmu PO. Celkem byly výdaje 
navýšeny o 282.790 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. 1/2022. 
Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 344 bylo schváleno. 
 
5. Oprava názvu položek v rozpočtu na rok 2022. 
V rozpočtové skladbě byly zrušeny následující položky, které byly nahrazeny novými. 
 

Zrušená položka Nahrazeno položkou 

1340 – Poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

1345 – Příjem z poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
 

5193 – Výdaje na dopravní obslužnost 5323 – Neinvestiční transfery krajům 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje nahrazení položky č. 1340 položkou č. 1345 
a položky č. 5193 položkou č. 5323 v rozpočtové skladbě.  
Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 345 bylo schváleno. 
 
6. Směrnice č. 1/2022 – Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Kačice. 
Pracovníky kontroly hospodaření obce ze Středočeského kraje byla doporučena úprava, aktualizace 
a sloučení některých vnitřních směrnic obce Kačice. Vznikla tedy jedna ucelená směrnice „Soubor 
vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Kačice“, která sjednocuje původních 9 směrnic 
týkajících se účetnictví. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje novou směrnici č. 1/2022, která nahrazuje 
a zároveň ruší dosavadní směrnice č. 1 (Oběh účetních dokladů), č. 3 (Účtový rozvrh), č. 5 
(Podpisové vzory), č. 7 (Systém zpracování účetnictví), č. 8 (Úschova účetních záznamů), č. 10 
(Směrnice způsobu účtování a evidenci drobného DNM a drobného DHM a zásob), č. 11 (Stanovení 
odpisového plánu), č. 14 (Časové rozlišení účetních dokladů), č. 30 (zásady pro poskytování 
cestovních náhrad členům ZO). 

Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 346 bylo schváleno. 
 
7. Vyřazení majetku. 

Na základě inventarizace majetku obce Kačice za rok 2021 je ZO předložen návrh na vyřazení 
nepotřebného majetku (viz příloha). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vyřazení nepotřebného majetku (viz 
příloha). 

Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 347 bylo schváleno. 

 
8. Smlouvy. 

8.1. Žádost o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene a projednání 
PD – ul. Dělnická p. č. 586. 
Na OÚ byla doručena žádost o uzavření budoucí smlouvy na zřízení VB a projednání PD. Jedná 
se o uložení kabelového vedení NN v délce 3 bm do pozemku p. č. 590/8 v k. ú. Kačice – 
připojení pro pozemek p. č. 586 v k. ú. Kačice. Obci bude vyplacena jednorázová náhrada ve 
výši 2 000 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 590/8 v k. ú. Kačice za úplatu 2.000 Kč a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 348 bylo schváleno. 
 
 
8.2. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení. 
Na OÚ Kačice byla doručena smlouva od firmy ELEKTROWIN a.s. o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, a to dle nového zákona. 

Původní smlouva je z roku 2014. Jedná se o smlouvu na svoz elektrozařízení ze sběrného 

dvora. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 31.12.2022 s tím, že pokud nebude podána 

výpověď, tak bude automaticky prodloužena. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy dle nového zákona 
o odpadech s firmou ELEKTROWIN a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro 6   
Usnesení č. 349 bylo schváleno. 
 

18:21 přichází p. Vaněk. 
 

8.3. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 2009/1/029 o sběru a odvozu komunálního odpadu. 
Tento bod byl projednán na zasedání ZO v prosinci 2021. 
 
8.4. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 2009/2/029 o sběru vytříděných složek 
komunálního odpadu. 
Tento bod byl projednán na zasedání ZO v prosinci 2021. 
 

9. Žádost o individuální dotaci – Brigáda v MŠ Kačice. 

Na OÚ byla dne 22.03.2022 doručena žádost o individuální dotaci z MŠ Kačice na akci zvelebení 

zahrady MŠ (vyvýšené záhonky, úklid areálu, natření prvků, …) při které proběhne brigáda rodičů 

s dětmi. Požadovaná částka činí 5.000 Kč. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Š. R. na 
zvelebení MŠ Kačice ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 350 bylo schváleno. 
 
10. Bytové a nebytové hospodářství. 

10.1. Pronájem bytu v DPS – ul. Masarykova č. p. 422/1. 
Záměr obce na pronájem bytu v DPS byl vyvěšen dne 25.02.2022. Dne 09.03.2022 byl 

vyvěšený záměr upraven s ohledem na současnou situaci na Ukrajině. Rozhodli jsme, že záměr 

na pronájem bytové jednotky v DPS bude na dočasnou dobu (max. 1 rok) přednostně nabídnut 

ukrajinským rodinám.  

Na OÚ byla doručena jedna žádost od Ukrajinské rodiny a druhá žádost byla z řad seniorů.  

V upraveném záměru bylo uvedeno, že pokud bude byt přidělen ukrajinské rodině, bude žádost 

z řad seniorů na OÚ evidována a jakmile se bude rozhodovat o přidělení nějakého dalšího bytu 

V DPS, bude žádost bodově zvýhodněna. Jako kompenzace za zrušení záměru a poskytnutí 

volného bytu uprchlíkům z Ukrajiny jsme rozhodli o přidělení 3 bonusových bodů pro evidované 

zájemce o byt. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přidělit byt č. 1 v č. p. 422 ul. 

Masarykova paní Y. M. se smlouvou na dobu určitou 1 měsíce s automatickou prolongací a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Nájemné činí dle vypsaného záměru 1.580 Kč. Náklady 

na služby a vybavení budou odpuštěny. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 351 bylo schváleno. 
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10.2. Pronájem bytu – ul. Masarykova č. p. 7/7 
Záměr obce na pronájem bytu v DPS byl vyvěšen dne 25.02.2022. Dne 09.03.2022 byl 

vyvěšený záměr upraven s ohledem na současnou situaci na Ukrajině. Rozhodli jsme, že záměr 

na pronájem bytové jednotky v č. p. 7 bude na dočasnou dobu (max. 1 rok) přednostně 

nabídnut ukrajinským rodinám.  

Na OÚ byla doručena jedna žádost od Ukrajinské rodiny a dvě žádosti byly z řad občanů.  

V upraveném záměru bylo uvedeno, že pokud bude byt přidělen ukrajinské rodině, budou 

žádosti z řad veřejnosti na OÚ evidovány a jakmile se bude rozhodovat o přidělení nějakého 

dalšího bytu, budou žádosti bodově zvýhodněny. Jako kompenzace za zrušení záměru a 

poskytnutí volného bytu uprchlíkům z Ukrajiny jsme rozhodli o přidělení 3 bonusových bodů 

pro evidované zájemce o byt. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přidělit byt č. 7 v č. p. 7, ulice 

Masarykova paní S. S. se smlouvou na dobu určitou 1 měsíce s automatickou prolongací a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Nájemné je stanoveno na 1.580 Kč / měsíc. Náklady na 

služby a vybavení budou odpuštěny. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 352 bylo schváleno. 
 
10.3. Pronájem nebytových prostor – hospoda ul. Masarykova č. p. 20. 
Záměr obce na pronájem hospody byl zveřejněn 25.02.2022 a žádosti bylo možné podávat do 

28.03.2022. Nabídka byla zveřejněna i jako placená reklama na facebooku. Za tu dobu 

proběhla jedna prohlídka prostor. Na OÚ nebyla doručena žádná žádost. 

Diskuse viz audiozáznam. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vypsání záměru na pronájem hospody 

Obecňák za roční nájemné 36.000 Kč s možností odpuštění nájemného ve výši případné 

investice do vybavení hospody. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 353 bylo schváleno. 
 
10.4. Výměna kotlů. 
Starosta informoval ZO o nutné výměně kotlů na tuhá paliva. Jedná se o kotle na hřišti a 2 

v kasárnách.  

MŽP navrhlo prodloužení lhůty výměny nevyhovujících kotlů do roku 2024. Bylo by dobré 

provést výměnu co nejdříve. Do podzimu 2022 budou připraveny návrhy jaké kotle a kde bude 

potřeba vyměnit. 

ZO bere na vědomí. 

 
10.5. Dlužníci. 
Starosta seznámil ZO s dlužníky. (Viz příloha) 
ZO bere na vědomí. 
 

11. Různé. 
11.1. Akce v obci. 
01.04.2022 – 6. reprezentační ples ZŠ Kačice a obce Kačice. 
02.04.2022 – Dětské šibřinky – pořádá Sokol Kačice. 
09.04.2022 – Otevřené velikonoční dvorky – od 13 hodin, 6 stanovišť. 
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23.04.2022 – Ukliďme Kačici – od 9 do 12 hodin, sraz na sběrném dvoře. 
30.04.2022 – Pálení čarodějnic – na sokolovně. 
25.06.2022 – Chobot fest – na fotbalovém hřišti, součástí bude minitriatlon. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.2. Dotace knihovna. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 28.02.2022 schválilo poskytnutí 
dotací z rozpočtu středočeského fondu kultury a obnovy památek 
a) z programu základní knihovny – vybavení ve výši 70.000 Kč. V rámci této dotace dojde 
k dovybavení knihovny. 
b) z programu s knihou do života - ve výši 15.000 Kč. Z této částky bude financován projekt, 
který probíhá ve spolupráci MŠ a knihovny. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.3. Název nové ulice. 
Starosta vyzval zastupitele, aby dali své návrhy na název nové ulici (jedná se o lokalitu u školky, 
kde již probíhá výstavba nových rodinných domů). 
 
Návrhy:  U Bažantnice   
  Západní   

V Kopci 
  V Háji    

Nade Mlejnem 
  Na Vršku  

Nad Bažantnicí 
 
Na příštím zasedání bude vybrán jeden název. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.4. Spolek AVES – žádost o finanční příspěvek. 
Na OÚ byla doručena žádost od AVES (zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a 

handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu). Spolek provozuje záchrannou stanici pro 

zraněná zvířata z volné přírody. Tuto činnost dělají již 20 let a postarali se za tu dobu o tisíce 

zvířat, z nichž více jak 50 % se podařilo vrátit do volné přírody. V roce 2021 přijali z katastru 

naší obce 5 zraněných živočichů. Chtěli by požádat o finanční příspěvek na provoz spolku. 

Starosta navrhuje příspěvek 2.000 Kč 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč 

na provoz firmě AVES, IČ: 708 62 796 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 354 bylo schváleno. 
 
11.5. Sokolovna Kačice. 
P. Pokorný informoval ZO o valné hromadě Sokola, na které bylo odsouhlaseno, že bude 
Sokolovna nabídnuta obci Kačice.  
Diskuse viz audiozáznam. 
Starosta vyzval zastupitele, aby zvážili, zda sokolovnu převzít nebo ne. 
ZO bere na vědomí.   
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12.  Diskuse. 
Starosta poděkoval občanů za solidaritu při sbírkách pro Ukrajinu a zastupitelům za pomoc při 
zařizování bytů. 
 
 
Konec jednání ZO v 19:35 hod. 

Zápis byl pořízen dne 04.04.2022 

 

Vyvěšeno: 08.04.2022     Sejmuto: 26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

………….………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

 

 

 

 

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

Miroslav Beznoska – ověřovatel              Petr Pokorný – ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 33/2022: 
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Beznosky a p. Pokorného ověřovateli a pí Kvapilové jako 

zapisovatelky. 
4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 
5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje nahrazení položky č. 1340 položkou č. 1345 a položky 

č. 5193 položkou č. 5323 v rozpočtové skladbě.  
6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje novou směrnici č. 1/2022, která nahrazuje a zároveň ruší 

dosavadní směrnice č. 1 (Oběh účetních dokladů), č. 3 (Účtový rozvrh), č. 5 (Podpisové vzory), 
č. 7 (Systém zpracování účetnictví), č. 8 (Úschova účetních záznamů), č. 10 (Směrnice způsobu 
účtování a evidenci drobného DNM a drobného DHM a zásob), č. 11 (Stanovení odpisového 
plánu), č. 14 (Časové rozlišení účetních dokladů), č. 30 (zásady pro poskytování cestovních 
náhrad členům ZO). 

7. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vyřazení nepotřebného majetku (viz příloha). 
8. Smlouvy. 

8.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene na pozemku p. č. 590/8 v k. ú. Kačice za úplatu 2.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

8.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy dle nového zákona o odpadech 
s firmou ELEKTROWIN a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

8.3. Bylo projednáno v prosinci 2021. 
8.4. Bylo projednáno v prosinci 2021 

9. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí individuální dotace pro MŠ Kačici ve výši 5.000 
Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

10. Bytové a nebytové hospodářství.  
10.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přidělit byt č. 1 v č. p. 422 ul. Masarykova paní Y. 

M. se smlouvou na dobu určitou 1 měsíce s automatickou prolongací a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Nájemné činí dle vypsaného záměru 1.580 Kč. Náklady na služby a 
vybavení budou odpuštěny. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

10.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje přidělit byt č. 7 v č. p. 7, ulice Masarykova paní S. 
S. se smlouvou na dobu určitou 1 měsíce s automatickou prolongací a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Nájemné je stanoveno na 1.580 Kč / měsíc. Náklady na služby a 
vybavení budou odpuštěny. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

10.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje vypsání záměru na pronájem hospody Obecňák za 
roční nájemné 36.000 Kč s možností odpuštění nájemného ve výši případné investice do 
vybavení hospody. 

10.4. ZO bere na vědomí výměnu kotlů na tuhá paliva. 
10.5. ZO bere na vědomí dlužníky. 

11. Různé. 
11.1. ZO bere na vědomí akce v obci. 
11.2. ZO bere na vědomí dotace pro knihovnu. 
11.3. ZO bere na vědomí výběr názvu pro novou ulici. 

11.4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč na provoz 

firmě AVES, IČ: 708 62 796 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
11.5. ZO bere na vědomí sokolovnu Kačice. 

12. Diskuse. 

Konec jednání ZO v 19:35 hod. 

Zápis byl pořízen dne 04.04.2022 

 Vyvěšeno:  08.04.2022     Sejmuto: 26.04.2022 
















