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2/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 23.11.2022 
od 18 hodin na OÚ v Kačici. 

Přítomni: pí Horáková, p. Němeček, p. Ondráček, p. Pokorný, pí Rácová, p. Vaněk, pí Veselská 

Omluven: p. Beznoska, p. Fikes 

Hosté: 7 

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce od 16.11.2022 – 23.11.2022. 

Průběh jednání zastupitelstva obce Kačice: 
Jednání zahájil v 18.00 hod. a řídil starosta obce Libor Němeček, který 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. 22 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. 5. 

5. Záležitosti matriky. 

5.1. Jubilanti, vítání občánků. 

5.2. Jmenování zástupce pro oddávání. 

5.3. Oddací dny. 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023. 

7. Příspěvek na dopravní obslužnost. 

8. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Kačice. 

9. Podklady pro zprávu o uplatňování Územního plánu Kačice. 

10. Pozemkové úpravy. 

11. Investiční akce. 

11.1. Rekonstrukce č.p. 140. 

11.2. Chodník ke hřišti. 

11.3. Výběr dodavatele – projektová dokumentace – ul. K Farmě. 

12. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice. 

13. Bytové a nebytové hospodářství. 

13.1. Pronájem pozemku p. č. 546/2. 

13.2. Pronájem pozemků v MŠ. 

13.3. Přidělení bytu, ul. Pod Hájem č.p. 64/4. 

13.4. Byt ul. Masarykova č. p. 7/7. 

13.5. Dlužníci. 

14. Různé. 
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14.1. Akce v obci. 

14.2. Pošta partner. 

15. Diskuse. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje navržený program zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

3. Volba orgánů zasedání ZO. 

Předsedající navrhl jako ověřovatelky zápisu pí Rácovou a pí Horákovou a jako zapisovatelku 
pí Klíčovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice souhlasí se jmenováním paní Rácové a paní Horákové 
ověřovatelkami zápisu a pí Klíčové jako zapisovatelky. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 24 bylo schváleno. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 5. 

Rozpočtové opatření se týká na straně příjmů navýšení o daň z příjmů FO a PO, DPH a dotace na 
volby do zastupitelstva obce a volby prezidenta, za věcné břemeno, pojistné plnění a vratku dotace 
ZŠ za šablony.  
Navýšení příjmů činí celkem 3.459.029 Kč.  
U výdajů dochází k přesunu v rámci paragrafu u knihovny, kultury a místní správy. Výdaje se dále 
navyšují v bytovém hospodářství, o náklady spojené s volbami do zastupitelstva obce a prezidenta 
a vratku dotace ZŠ za šablon. 
Navýšení výdajů činí celkem 329.264 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. 5 ve zmíněném 
znění. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 25 bylo schváleno. 
 
5. Záležitosti matriky. 

5.1. Jubilanti, vítání občánků. 
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám, je třeba navýšit maximální výši částky za balíčky pro 
jubilanty (doposud bylo 350 Kč za balíček) a na vítání občánků (dosud bylo 400 Kč). 
Místostarostka navrhuje jednotnou cenu 500 Kč za balíček nebo dárek.  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje částku 500 Kč za 1 ks na balíček 
pro jubilanty / dárky pro vítání občánků. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 26 bylo schváleno. 
 

5.2. Jmenování zástupce pro oddávání. 
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu svateb je třeba stanovit zástupce starosty pro 
oddávání. Místostarostka navrhuje jako zástupce oddávajícího pana Petra Pokorného. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice jmenuje pana Petra Pokorného 
zástupcem oddávajícího pro volební období 2022-2026. 
Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 1 (p. Pokorný)   
Usnesení č. 27 bylo schváleno. 
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5.3. Oddací dny. 
V současné době jsou oddacími dny stanoveny pátek a sobota od 10 do 13 hodin. Nyní 
navrhujeme stanovit oddacím dnem pátek bez omezení. Ostatní dny budou zpoplatněny 
správním poplatkem 1.000 Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje oddacím dnem pátek, bez 
časového omezení. 
Výsledek hlasování: Pro 7 
Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

 
6. Návrh rozpočtu na rok 2023. 

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2023. 
Do rozpočtu jsou zapracovány investiční akce: Rekonstrukce č.p. 140, rekonstrukce č.p. 329, 
fotovoltaiky OÚ, DPS, ZŠ a MŠ, úprava sběrného dvora – přístřešek a kontejner na papír, projekt 
na místní komunikaci ul. Pod Hájem a Proražené. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty žádosti od spolků. 
ZO bere na vědomí. 

 
 

7. Příspěvek na dopravní obslužnost. 
Nadále pokračuje jednání s IDSK o dopravní obslužnosti v naší obci. Předpokládaná částka 
příspěvku pro rok 2023 činí 139.249 Kč. Středočeský kraj požaduje zpětnou úhradu za rok 2022.  
Diskuse viz audiozáznam. 
 

a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice neschvaluje předložený návrh smlouvy o 

zajištění a financování dopravní obslužnosti pro rok 2022. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 29 bylo schváleno. 
 

b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zapojení obce Kačice do Zajištění a 
financován dopravní obslužnosti Středočeského kraje, a to od 01.01.2023 s částkou 
139.249 Kč za rok a smlouvu o zajištění financování dopravní obslužnosti pro rok 2023 mezi 
obcí Kačice a Středočeským krajem, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ: 70891095 v zastoupení 
organizací IDSK, Sokolovská 100/94, Praha 8, IČ: 05792291 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 30 bylo schváleno. 

 
8. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Kačice. 
Na OÚ byla doručena žádost o mimořádnou dotaci od SK Kačice na nákup dvou bezpečných 
fotbalových branek o velikosti 5 x 2 m pro hráče dětské přípravky SK Kačice. Staré kovové branky, 
které klub vlastní již neodpovídají bezpečnostním požadavkům. 
Cena za jednu branku činí 24.190 Kč, za přídavná kolečka 2.200 Kč. Celková cena činí 50.580 Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí mimořádné dotace SK Kačici na 
nákup branek pro přípravku SK Kačice ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 1 (p. Pokorný)   
Usnesení č. 31 bylo schváleno. 
 

9. Podklady pro zprávu o uplatňování územního plánu Kačice. 
Oznámení o způsobu pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Kačice bylo zveřejněno dne 
02.11.2022 a do 18.11.2022 bylo možné podávat podněty od občanů. Žádné podněty na OÚ 
doručeny nebyly. 
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Za obec Kačici budou podány tyto připomínky: 
- Rozdělení ploch pro bydlení (BV2 nyní A a B – rozdělit na A, B, C; BV4 – rozdělit na A, B). 

Diskuse viz audiozáznam. 
ZO bere na vědomí. 
 
 

10. Pozemkové úpravy. 
Státní pozemkový úřad by chtěl katastrální území Kačice zařadit do navazujícího území pro 
provedení komplexních pozemkových úprav. Cílem je uspořádat, scelit nebo rozdělit pozemky, 
vyznačit polní cesty. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zařazení katastrálního území Kačice jako 
navazujícího a vhodného území pro provedení komplexních pozemkových úprav. 
Výsledek hlasování: Pro 7    
Usnesení č. 32 bylo schváleno. 
 
 

11. Investiční akce. 
11.1. Rekonstrukce č. p. 140.  
Starosta seznámil ZO s postupem prací na č.p. 140 – hotové je zateplení, mimo štítu od 
pozemku p. č. 435 (zajišťuje se souhlas se vstupem na pozemek), dokončuje se střecha, 
částečně jsou hotové rozvody vody a elektřiny. Více práce – bylo třeba vyměnit podlahy – 
pod stávající krytinou byla shnilá prkna, která byla usazena na hlíně. 
V tuto chvíli je zpracovávána žádost o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.2. Chodník ke hřišti. 
Starosta seznámil ZO s postupem prací na chodníku ke hřišti – 90 % chodníku již hotovo, 
hotové veřejné osvětlení.  
V tuto chvíli je zpracovávána žádost o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje. 
ZO bere na vědomí. 
 
11.3. Výběr dodavatele – projektová dokumentace – ul. K Farmě. 
Výzva k podání nabídky do uzavřeného výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace ul. K Farmě byla rozeslána dne 27.10.2022. podány byly tyto tři nabídky: 
- Meritum Kladno Projekce, s.ro., nabídková cena 266.200 vč. DPH, 
- Ing. Jindřich Matějka, Projektová činnost, nabídková cena 239.580 vč. DPH, 
- Aripros s.r.o., nabídková cena 216.590 vč. DPH. 
 
Dle hodnotících kritérií zvítězila firma Aripros s.r.o. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace ul. K Farmě s firmou Aripros s.r.o., za cenu 216.590 Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Pokud by nedošlo k uzavření smlouvy s firmou 
Aripros s.r.o., bude oslovena firma další v pořadí dle hodnocení. 
Výsledek hlasování: Pro 7    
Usnesení č. 33 bylo schváleno. 
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12. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice. 
Na OÚ byla doručena žádost o schválení finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 
160.000 Kč. Peníze jsou určeny na LED svítidla v MŠ a ZŠ Kačice, nákup elektrického sporáku do 
MŠ Kačice, zálohy na plyn a energie. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje čerpání financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ 
Kačice ve výši 160.000 Kč.  
Výsledek hlasování: Pro 7    
Usnesení č. 34 bylo schváleno. 
 

13. Bytové a nebytové hospodářství. 
13.1. Pronájem pozemku p. č. 546/2. 
Dne 27.10.2022 byl vyvěšen záměr o pronájmu části pozemku p. č. 546/2 v k. ú. Kačice o 

výměře 226,5 m2 v ulici Armádní u č.p. 304 za minimální výši nájemného 906 Kč / rok. 

Nabídky bylo možné podávat do 21.11.2022. Na OÚ byla doručena jedna žádost od p. R. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem 

A. R. s účinností od 01.12.2022 za 906 Kč / rok a pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro 7   
Usnesení č. 35 bylo schváleno. 

 
13.2. Pronájem pozemků v MŠ.  
Na OÚ byla doručena žádost od pí S., nájemkyně z bytu v MŠ. Žádost se týká pronájmu 

části pozemku p. č. 784/2 a 784/4 v k. ú. Kačice o výměře 47 m2. Účelem pronájmu je 

zahrada a rekreace – vybudování posezení a okrasných záhonů. 

 

Pokud bychom pronajali pozemek pí S., je potřeba vypsat záměr stejně jako je tomu u 

pozemků náležícím k bytům v ul. Armádní. Je však také potřeba vyřešit užívání i dalších 

pozemků a sklepů v MŠ a v ulici Armádní, kde část zahrádek je též bez nájemní smlouvy. 

Oslovíme tedy všechny nájemníky, kterých se to týká, a na pozemky a místnosti, které 

užívají bude vypsán záměr a bude stanovena výše nájemného.  

ZO bere na vědomí. 
 
 

13.3. Přidělení bytu ul. Pod Hájem č. p. 64. 
Dne 27.10. 2022 byl vyvěšen záměr na pronájem bytu v ulici Pod Hájem č. p. 64/4. Nájemné 

na 3 měsíce činí 7.320 Kč plus poplatky a vybavení. Nabídky bylo možné podávat do 

21.11.2022. Na OÚ byly doručeny 3 žádosti: 

- Od pí V. – TP v Kačici 25 let, 

- Od pí M. – TP v Kačici 9 let, 

- Od pí D. – bez TP. 

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

V., s účinností od 01.01.2023 na dobu určitou s automatickou prolongací a nájmem 50 Kč 

/m2/ měsíc a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7   

Usnesení č. 36 bylo schváleno. 
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13.4. Byt ulice Masarykova, č. p. 7/7. 
Byt byl v rámci mimořádné situace přidělen rodině z UK od 01.04.2022 na dobu max. 1 roku, 
kdy nájem byl stanoven jednotný 1.580 Kč a služby hradí obec. Dostala se k nám informace, 
že rodina má již od nového roku domluvený jiný pronájem. Je potřeba se dohodnout, co 
s bytem dále. 
 
Vzhledem k tomu, že je byt hodně vlhký a je tedy nevhodný pro dlouhodobé bydlení, 
starosta navrhuje byt nechat jako záložní (přechodný). 
 
Od 01.01.2023 bude volný i byt č. 3 (garsonka) v č.p. 7, ul. Masarykova. Záměr o pronájmu 
bude vypsán. 
ZO bere na vědomí. 

 
 

13.5. Dlužníci. 
Místostarostka informovala o stavu dlužníků, viz příloha. 
ZO bere na vědomí. 

 
 
14. Různé. 

14.1. Akce v obci.   
26.11.2022 – otevřené dvorky – celkem přihlášeno cca 30 stánků / dvorků.  
10.12.2022 – zájezd do Vídně. 
12.12.2022 – vítání občánků. 
ZO bere na vědomí 

 
14.2. Pošta partner.  
Začátkem listopadu nás opět kontaktovala Česká pošta ohledně Pošty partner, jelikož jsme 

naposledy z jejich nabídkou nesouhlasili, přišli s novým formátem, což je taková hybridní 

forma mezi aktuálním stavem a poštou partner. ČP se snaží malé pobočky, které zatím 

nejsou převedeny na formát partner předělat alespoň na hybridní formu kvůli zachování 

poboček v malých obcích. 

- Hybridní forma: 

• Mzdu zaměstnance hradí ČP. 

• Prostory poskytne bezplatně obec. 

• Energie hradí obec včetně elektřiny a plynu (dosud voda plus nájem 5500 Kč za 

čtvrtletí platila pošta obci). 

• Otevírací doba pošty by se snížila z 30 hodin na 15 hodin týdně. (PO, ST dopoledne, 

ÚT, ČT, PÁ odpoledne). 

Dělili bychom se o jednoho zaměstnance z Kamennými Žehrovicemi (zde hradí symbolické 

nájemné 1 Kč plus 1.000 Kč měsíc za energie. 

Průměrné počty transakcí na poště v Kačici za 1 den – 100. 

Diskuse viz audiozáznam. 

ZO se shoduje na zachování pošty ve stávajícím stavu. 

ZO bere na vědomí. 

 
15. Diskuze. 
Viz audiozáznam. 
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Konec jednání ZO v 19:35 hod. 

Zápis byl pořízen dne 28.11.2022 

 

Vyvěšeno: 01.12.2022      Sejmuto: 16.12.2022 

 

 

 

 

………….………………………………… 

Libor Němeček – starosta 

 

 

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

Mgr. Šárka Rácová – ověřovatelka    Bc. Pavla Horáková – ověřovatelka 
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Shrnutí usnesení zápisu č. 2/2022: 
 

1. ZO schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. ZO schvaluje navržený a doplněný program zasedání. 

3. ZO souhlasí se jmenováním pí Rácové a pí Horákové ověřovatelkami a pí Klíčové jako 

zapisovatelky. 

4. ZO schvaluje Kačice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve zmíněném znění. 

5. Záležitosti matriky. 

5.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje částku 500 Kč za 1 ks na balíček pro jubilanty / 

dárku na vítání občánků. 

5.2. Zastupitelstvo obce Kačice jmenuje pana Petra Pokorného zástupcem oddávajícího 

pro volební období 2022-2026. 

5.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje oddacím dnem pátek, bez časového omezení. 

6. ZO berte na vědomí návrh rozpočtu obce Kačice na rok 2023. 

7. Příspěvek na dopravní obslužnost. 

a) Zastupitelstvo obce Kačice neschvaluje předložený návrh smlouvy o zajištění 

a financování dopravní obslužnosti pro rok 2022. 

b) Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zapojení obce Kačice do Zajištění a financován 

dopravní obslužnosti Středočeského kraje, a to od 01.01.2023 s částkou 139.249 Kč za 

rok a smlouvu o zajištění financování dopravní obslužnosti pro rok 2023 mezi obcí Kačice 

a Středočeským krajem, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ: 70891095 v zastoupení organizací 

IDSK, Sokolovská 100/94, Praha 8, IČ: 05792291 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

8. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje poskytnutí mimořádné dotace SK Kačici na nákup branek 

pro přípravku SK Kačice ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

9. ZO bere na vědomí podklady pro zprávu o uplatňování Územního plánu Kačice. 

10. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zařazení katastrálního území Kačice jako navazujícího 

a vhodného území pro provedení komplexních pozemkových úprav. 

11. Investiční akce. 

11.1. ZO bere na vědomí rekonstrukci č.p. 140. 

11.2. ZO bere na vědomí práce na chodníku ke hřišti. 

11.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové 

dokumentace ul. K Farmě s firmou Aripros s.r.o., za cenu 216.590 Kč vč. DPH 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Pokud by nedošlo k uzavření smlouvy 

s firmou Aripros s.r.o., bude oslovena firma další v pořadí dle hodnocení. 

12. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje čerpání financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kačice ve 

výši 160.000 Kč. 

13. Bytové a nebytové hospodářství. 

13.1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem A. R. 

s účinností od 01.12.2022 za 906 Kč / rok a pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy. 
13.2. ZO bere na vědomí pronájem pozemků v MŠ. 
13.3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pí A. V., s účinností 

od 01.01.2023 na dobu určitou s automatickou prolongací a nájmem 50 Kč /m2/ měsíc 

a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

13.4. ZO bere na vědomí byty v ul. Masarykova č.p. 7. 

13.5. ZO bere na vědomí dlužníky. 
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14. Různé. 

14.1. ZO bere na vědomí akce v obci. 

14.2. ZO bere na vědomí Poštu partner.  

15. Diskuse. 

 
 
 

Konec jednání ZO v 19:35 hod. 

Zápis byl pořízen dne 28.11.2022 

 

Vyvěšeno: 01.12.2022      Sejmuto: 16.12.2022 

 




































