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37/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 31.08.2022 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni: pí Abrhámová, p. Beznoska, p. Fikes, p. Němeček, p. Ondráček, p. Vaněk, pí Veselská 

Omluven: p. Pokorný, pí Vaníčková 

Hosté: 12 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 24.08.2022 – 31.08.2022. 

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 7 
Usnesení č. 385 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. 4. 

5. Příspěvek na dopravní obslužnost. 

6. Věcné břemeno. 

6.1. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – ul. Pod Hájem 

č. parc. 758/16 kNN. 

6.2. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby - obnova NN, nová TS Škola, kVN, kNN. 

6.3. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby – ulice K Farmě. 

6.4. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby – ul. K Zahradě 1 TS, kVN, kNN. 

6.5. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby – ul. Armádní, Ve Skalce – obnova kNN.7. 

7. Bytové a nebytové hospodářství. 

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

7.2. Pronájem pozemku – část pozemku p. č. 94/1 

7.3. Pronájem nebytových prostor – květinářství, ul. Masarykova č. p. 316. 

7.4. Přidělení bytu, ul. Armádní č. p. 304/2. 

7.5. Přidělení bytu v Pečovatelském domě, ul. Masarykova č. p. 422/1. 

7.6. Dlužníci. 

8. AVE Kladno – úprava cen služeb – promítnutí skokového nárůstu cen PHM. 
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8.1. AVE – Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě č. 2009/1/029 o sběru a odvozu 

komunálního odpadu. 

8.2. AVE – Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě č. 2009/1/029 o sběru vytříděných složek 

komunálního odpadu. 

9. Různé. 

9.1. Podpora Linky bezpečí. 

9.2. Akce v obci. 

9.3. Příměstské tábory. 

10. Diskuse. 

Doplnění programu: 

9.4. Ceny energií. 

9.5. Prodloužení vodovodního řadu – ul. Nádražní. 

9.6. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – p.č. 

367/6 kNN 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 386 bylo schváleno. 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

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

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním pana Ondráčka a pana 
Beznosky ověřovateli zápisu a pí Klíčové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 387 bylo schváleno. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 4. 

Rozpočtové opatření se týká na straně příjmů navýšení o daň z příjmů FO (50.000 Kč) a 
vyrovnávacího příspěvku (2.562 Kč) a úhrady za věcné břemeno (1.000 Kč).  
Navýšení příjmů činí celkem 53.561,95 Kč.  
U výdajů dochází k přesunu v rámci paragrafu u školní družiny, klubu, ostatních záležitostí kultury, 
péče o veřejnou zeleň a u místní správy.   
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. 4 ve zmíněném 
znění. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 388 bylo schváleno. 
 
5. Příspěvek na dopravní obslužnost. 
Starosta informoval přítomné o jednáních se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje o 
příspěvcích obcí na integrovanou veřejnou dopravu (autobusy, vlaky). Jednání probíhají již od 
začátku roku 2022. Poslední podklady ze strany KÚSK byly zaslány pozdě, proto nebylo možné si 
vše dostatečně prostudovat. Zaslanou smlouvu k odsouhlasení je potřeba nejdříve postoupit 
k posouzení právnímu oddělení. Na základě vyjádření právníků pak budeme postupovat dále.  
ZO bere na vědomí. 
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6. Věcné břemeno. 

6.1. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – ul. Pod 
Hájem č. parc. 758/16 kNN 
Na OÚ byla doručena žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 
k pozemkům p. č. 758/23, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 763/2, 763/4 
v k. ú. Kačice. Jedná se kabelové vedení NN (0,3 m na každou stranu od krajního 
kabelu). Jednorázová náhrada činí 8.000 Kč. Úkony a náklady spojené se zápisem do KN 
převezme oprávněná. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností 
Meritum Kladno – Projekce s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 389 bylo schváleno. 

 
6.2. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby – obnova NN, nová TS škola, kVN, kNN 

Na OÚ byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby k pozemkům p. č. 460, 457, 451, 440, 292/5, 459, 
481/1, 481/2, 627/10, 433, 571/5, 539 v k. ú. Kačice. Jedná se kabelové vedení VN, NN. 
Předpokládaný rozsah omezení věcného břemene je 560 bm.  Jednorázová náhrada činí 
50.800 Kč. Úkony a náklady spojené se zápisem do KN převezme oprávněná. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 390 bylo schváleno. 

 
6.3. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby – ulice K Farmě. 
Na OÚ byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby k pozemkům p. č. 156/2, 205/4, 172 v k. ú. Kačice. 
Jedná se o kabelové vedení NN, demontáž podpěrného bodu. Předpokládaný rozsah 
omezení věcného břemene je 169 bm. Jednorázová náhrada činí 10.800 Kč. Úkony a 
náklady spojené se zápisem do KN převezme oprávněná. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s. zastoupenou firmou ELEKTROMONT Matějka a.s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 391 bylo schváleno. 
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6.4. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby – ulice K Zahradě 1 TS, kVN, kNN. 
Na OÚ byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby k pozemkům p. č. 333/3, 336/8, 760/9, 310/26, 
321/24, 321/64, 321/67, 298/1, 310/24, 321/66, 298/3, 346/1, 784/17, 310/29, 321/65, 
760/8 v k. ú. Kačice. Jedná se kabelové vedení NN, VN, trubka HDPE, skříně. 
Předpokládaný rozsah omezení je 168 m2.  Jednorázová náhrada činí 82.300 Kč. Úkony 
a náklady spojené se zápisem do KN převezme oprávněná. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 392 bylo schváleno. 

 
6.5. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a 

dohody o umístění stavby – ulice Armádní, Ve Skalce - obnova kNN. 
Na OÚ byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby k pozemkům p. č. 547, 560/3, 560/4, 560/1, 563, 
570/2, 569/3, 569/5, 511/2, 538/1, 539, 546/6, 546/5, 546/4, 546/3, 546/2, 546/1, 521, 
481/1, 481/3, 292/5, 630/7, 506/3, 506/1, 506/4, st. 536, st. 537, st. 540, st. 541, st. 
542, st. 543, st, 544, st. 545 v k. ú. Kačice. Jedná se kabelové vedení, pojistková skříň, 
demontáž venkovního vedení NN. Předpokládaný rozsah omezení je 1010 bm. 
Jednorázová náhrada činí 64.700 Kč. Úkony a náklady spojené se zápisem do KN 
převezme oprávněná. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 393 bylo schváleno. 

 
7. Bytové a nebytové hospodářství. 

7.1. Pronájem nebytových prostor – hospoda, ul. Masarykova č. p. 20. 
Dne 12.07.2022 byl opět vyvěšen záměr na pronájem hospody v č. p. 20 za cenu  

36.000 Kč / rok plus energie. Nabídky bylo možné podávat do 29.08.2022. Na OÚ byla 

doručena žádost od pana N. T. H. za účelem provozování hostinské činnosti. Vařena 

budou česká a asijská jídla. Provozní doba Po-Ne od 10:00 do 22:00 hod. K žádosti 

nebyly přiloženy bezdlužnosti. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

panem N. T. H., IČO: 63556189 s účinností od 01.10.2022 a nájmem  

36.000 Kč / rok plus energie a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Podmínkou 

uzavření smlouvy je dodání potřebných bezdlužností.  
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 394 bylo schváleno. 
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7.2. Pronájem pozemku – část pozemku p. č. 94/1.  
Dne 12.08.2022 byl vyvěšen záměr na pronájem části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Kačice 

o velikosti 15 m2 za cenu 180 Kč / rok za účelem zřízení zahrádky k hospodě. Nabídky 

bylo možné podávat do 29.08.2022. Na OÚ byla doručena žádost od pana N. T. H. 

K žádosti nebyly přiloženy bezdlužnosti. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

panem N. T. H., IČO: 63556189 s účinností od 01.10.2022 a nájmem 180 Kč / rok a 

pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je dodání 

potřebných bezdlužností. Pronájem pozemku bude součástí nájemní smlouvy na 

pronájem hospody. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 395 bylo schváleno. 

 
7.3. Pronájem nebytových prostor – květinářství ul. Masarykova č. p. 316. 

Dne 12.08.2022 byl vyvěšen záměr na pronájem části stavby č. p. 316 za cenu  

23.284 Kč / rok plus energie. Nabídky bylo možné podávat do 29.08.2022. Účel nájmu 

je provozování květinářství a prodej dekorací. Na OÚ byly doručeny 2 žádosti: 

- od pí. H. – která chce nadále prostor revitalizovat a zlepšovat a pokračovat v provozu 

jako doposud. 

- od pí R. – která by měla zájem provozovat obchod se stejným zaměřením. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy D. H., 

IČO: 04705921 s účinností od 01.11.2022 na dobu určitou 5 let s možností automatické 

prolongace a výší nájmu 23.284 Kč / rok plus energie a pověřuje starostu podpisem 

nájemní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7   

Usnesení č. 396 bylo schváleno. 
 

7.4. Přidělení bytu ul. Armádní č. p. 304/2. 
Dne 01.08.2022 byl vyvěšen záměr na pronájem bytu v ulici Armádní č. p. 304, č. bytu 

2. Nabídky bylo možné podávat do 29.08.2022. Měsíční nájem je stanoven na 3.180 Kč 

plus energie, velikost bytu 2+kk o rozloze necelých 64 m2. Na OÚ bylo doručeno 6 žádostí: 

- p. R. – Trvalý pobyt 32 let - VÝMĚNA BYTU 

- pí N. – TP 1 rok - VÝMĚNA BYTU 

- sl. M. – TP 10 let 

- sl. V. – TP 25 let  

- p. Š. – bez TP  

- pí P. – bez TP 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s A. 

R. s účinností od 01.11.2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7   

Usnesení č. 397 bylo schváleno. 
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7.5. Přidělení bytu v Pečovatelském domě, ul. Masarykova č. p. 422/1. 
Dne 01.08.2022 byl vyvěšen záměr na pronájem bytu č. 1 v č. p. 422 v DPS. Nabídky 

bylo možné podávat do 29.08.2022. Nájem je stanoven na 1.580 Kč plus energie, velikost 

bytu 1+kk. Na OÚ byly doručeny 2 žádosti: 

- pí A. Š. – již 2. žádost o byt 

- pí Š. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s A. 

Š. s účinností od 01.10.2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7   

Usnesení č. 398 bylo schváleno. 
 

7.6. Dlužníci. 
Starosta informoval o stavu dlužníků, viz příloha. 
ZO bere na vědomí. 

 
8. AVE Kladno – úprava cen služeb – promítnutí skokového nárůstu cen PHM. 

8.1. AVE – schválení dodatku č. 10 ke smlouvě č. 2009/1/029 o sběru a odvozu 
komunálního odpadu  
Jedná se o navýšení ceny za svoz komunálního odpadu o 9,1 %. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke 

smlouvě č. 2009/1/029 o sběru a odvozu komunálního odpadu s účinností od 01.07.2022 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7   

Usnesení č. 399 bylo schváleno. 
 

8.2. AVE – schválení dodatku č. 11 ke smlouvě č. 2009/1/029 o sběru 
vytříděných složek komunálního odpadu.  
Jedná se o navýšení ceny za svoz tříděného komunálního odpadu o 9,1 %. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke 

smlouvě č. 2009/1/029 o sběru vytříděných složek komunálního odpadu s účinností od 

01.07.2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7   

Usnesení č. 400 bylo schváleno. 

 
9. Různé. 

9.1. Podpora linky bezpečí. 
Na OÚ byla doručena žádost o pokračování podpory Linky bezpečí. V minulém roce obec 
Linku bezpečí podpořila částkou 2.500 Kč. Zastupitelé shodně navrhují podpořit Linku 
bezpečí částkou 3.000 Kč.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000 

Kč pro Linku bezpečí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro 7   

Usnesení č. 401 bylo schváleno. 
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9.2.     Akce v obci. 
18.07., 01.08. a 08.08. – se uskutečnily 3 turnusy příměstských táborů 

Kapacita táborů 25 dětí (I. a II. Turnus), 30 dětí (III. Turnus) 

23.-24.09.2022 – komunální volby 

Říjen – podzimní slavnosti a drakiáda. 

ZO bere na vědomí. 

 
9.3. Příměstské tábory Kačice. 

Tento rok byly poslední příměstské tábory z dotace poskytnuté MPSV z operačního 

programu Zaměstnanost. 

Na další roky má o dotace na tábory zažádáno MAS – do konce roku 2022 bychom se 

měli dozvědět, zda jsme jako MAS uspěli. 

ZO bere na vědomí. 
 
9.4. Ceny energií. 

Starosta informoval o platbách za energie za obecní budovy. Dále informoval přítomné, 
že je již připravován projekt na fotovoltaiky pro obecní budovy. 
ZO bere na vědomí. 

 
9.5. Prodloužení vodovodního řadu ul. Nádražní. 

Na OÚ byla doručena žádost od Ing. P., která jedná jménem RD č. p. 258, 277, 402 a 

412 za železniční tratí. Žádost se týká zřízení/prodloužení obecního vodovodu pro výše 

zmiňované RD. V žádosti jsou zároveň zmíněny možné dotační fondy, ze kterých by bylo 

možná na akci čerpat finanční prostředky. 

Během října bude svolána schůzka s majiteli nemovitostí. 

ZO bere na vědomí. 

 

9.6. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – p. č. 

367/6 kNN. 

Na OÚ byla doručena žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 
k pozemku p.č. 367/6 v k. ú. Kačice. Jedná se kabelové vedení NN, (0,3 m na každou 
stranu od krajního kabelu). Jednorázová náhrada činí 1.000 Kč. Úkony a náklady spojené 
se zápisem do KN převezme oprávněná. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností 
Elektromont Matějka a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 402 bylo schváleno. 

 

 

 

10. Diskuze. 
Viz audiozáznam. 
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Konec jednání ZO v 18:54 hod. 

Zápis byl pořízen dne 06.09.2022 

 

Vyvěšeno: 09.09.2022      Sejmuto: 26.09.2022 

 

 

 

 

………….………………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

 

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

Ing. Vladimír Ondráček – ověřovatel       Miroslav Beznoska – ověřovatel 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 37/2022: 
1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 
2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 
3. ZO souhlasí se jmenováním p. Ondráčka a p. Beznosky ověřovateli a pí Klíčové jako 

zapisovatelky. 
4. ZO schvaluje Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ve zmíněném znění. 
5. ZO berte na vědomí dopravní obslužnost. 
6. Věcná břemena.  

6.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Meritum Kladno – 
Projekce s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

6.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 
zastoupenou firmou ELEKTROMONT Matějka a.s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

6.4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

6.5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

7. Bytové a nebytové hospodářství. 
7.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy panem N. T. H., IČO: 

63556189 s účinností od 01.10.2022 a nájmem 36.000 Kč / rok plus energie a 

pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je dodání 

potřebných bezdlužností.  
7.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy panem N. T. H., IČO: 

63556189 s účinností od 01.10.2022 a nájmem 180 Kč / rok a pověřuje starostu 

podpisem nájemní smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je dodání potřebných 

bezdlužností. Pronájem pozemku bude součástí nájemní smlouvy na pronájem 

hospody. 
7.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy D. H., IČO: 04705921 

s účinností od 01.11.2022 na dobu určitou 5 let s možností automatické prolongace a 

výší nájmu 23.284 Kč / rok plus energie a pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy. 

7.4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s A. R. s účinností od 

01.11.2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

7.5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s A. Š. s účinností od 

01.10.2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

7.6. ZO bere na vědomí dlužníky. 

   8. AVE Kladno – úprava cen služeb – promítnutí skokového nárůstu cen PHM. 
8.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. 2009/1/029 

o sběru a odvozu komunálního odpadu s účinností od 01.07.2022 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 
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8.2. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 2009/1/029 

o sběru vytříděných složek komunálního odpadu s účinností od 01.07.2022 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

9. Různé. 

9.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč pro Linku 
bezpečí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9.2. ZO bere na vědomí akce v obci. 
9.3. ZO bere na vědomí příměstské tábory Kačice. 
9.4. ZO bere na vědomí ceny energií. 
9.5. ZO bere na vědomí žádost o prodloužení vodovodního řadu v ulici Nádražní. 
9.6. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Elektromont Matějka 
a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
10. Diskuze. 

 
 
 

Konec jednání ZO v 18:54 hod. 

Zápis byl pořízen dne 06.09.2022 

 
 Vyvěšeno: 09.09.2022     Sejmuto: 26.09.2022 












