
K bodu 11)

Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva Městysu Kácov konaného dne 25. 2. 2021 od
18:00 hod. v obřadnísíni radnice

Zastupitelstvo Městysu Kácov schvaluje:

399 — zapisovatelku p. Marii Mouchovou

400 — ověřovatele zápisu p. Jana Kosa a p. Martina Srba

401 - navržený program 17. veřejného zasedání zastupitelstva

402 — rozpočtové opatření č. 1/2021

403 — zveřejnění záměru na prodej palivového dřeva vytěženého z obecního pozemkup. č. KN 397/2
v k.ú. Zderadiny — smrk 27,51 m*, za cenu 300,- Kč/m?,tj. celkem 8 253,- Kč vč. DPH

404 — zveřejnění záměru a nabídky k prodeji pozemku č. 370/2 o výměře 398 m“, ostatní plocha, v obci

Zbizuby, k. ú. Zbizuby za minimální cenu 90 830,- Kč

405 — zveřejnění záměru a nabídky k pronájmu části pozemku p.č.151/14— ostatní plocha na dobu od

1.4.2021 do 31.12.2021 za účelem zajištění zařízení staveniště pro stavbu betonového mostu ev.č.

12319-1 v Kácově, v obci Kácov, k.ú. Kácov o výměře 5 197 m“ za minimální cenu za 1m*/9měsíců á

11,- Kč, tj. 57 167,- Kč

406 — Smlouvu o dílo uzavřenou podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)

v platném znění (SOD: 113/20) se společností VIS — Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o.,

se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48153362, DIČ: CZ48153362 ohledně stavby

„Vodovod Kácov — doplnění řadu Račíněves“ a pověřují starostku podpisem smlouvy

407 — Smlouvu o nakládání s odpadem č. S/22500005/001/2021/ŽO se společností AVE CZ odpadové

hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ: 49356089, DIC:

CZ49356089 a pověřují starostku podpisem smlouvy

408 — Smlouvu o smlouvě budoucío zřízení věcného břemene č. 1012 C 20 45 s Českou republikou —

Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3— Žižkov, IČ: 01312774,

DIČ: CZ01312774 ohledně stavby „Skupinový vodovod Kácov — Zbizuby — Podveky — Rataje nad

Sázavou“ za jednorázovou náhradu ve výši 13 210,- Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy

409 — Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

6010524/VB2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická

874/8, PSČ 405 02 zajednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy

410 — Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

6010524/VB7 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická

874/8, PSČ 405 02 a , nar. | adresou[|285 09 Kácov a
|, nar. , adresou , 285 09. Kácov za jednorázovou

náhradu ve výši 1 000,- Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy
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411 — Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
6010524/VB8 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, DěčíncTeplická

874/8, PSČ 405 02 „ |ilUUUUgEuy NKSSSEEEE, 2ciresou | 285 09
Kácov za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy

412- Dodatek č. 9 ke Smlouvěo zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.číslo 2017/24090se společností
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983

a pověřují starostku podpisem dodatku

413 — Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. smlouvy budoucího povinného: PVL-
318/2021/SMLse společností Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha
5 — Smíchov, IČ: 70889953, DIČ: CZ70889953 ohledně akce „Skupinový vodovod Kácov — Zbizuby —
Podveky — Rataje nad Sázavou“ za jednorázovou náhradu ve výši 10 000,- Kč a pověřují starostku

podpisem smlouvy

414 - Smlouvu o vzájemné spolupráci s SH ČMS — Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Kácov, se
sídlem Jirsíkova 157, 285 09 Kácov, IČ 65929101 ohledně vzájemné spolupráce pro plnění úkolů
městysu na úseku požární ochrany a dále pro poskytování podpory spolkové činnosti JSDH a pověřují

starostku podpisem smlouvy

415 — zrušení usnesení č. 383 ze 16. veřejného zasedání konaného dne 10. 12. 2020

416 — Smlouvu o smlouvě budoucío zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu „Odstranění TOR
na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou — Čerčany“ se společností Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Město a pověřují

starostku podpisem smlouvy

417 — Cenovou nabídku na svoz odpadu 2021 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Čáslav, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ: 49356089

418 — uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností Help tex, z.s., se sídlem

Za Zámečkem 746/5A, 158 00 Praha 5, IČ: 02815991 s účinností od 16. 5. 2021 bez nároku na odměnu

pro žádnou smluvní stranu a pověřují starostku podpisem smlouvy

419- přijímání finančních prostředků na základě přislíbených darů v r. 2021 v ZŠ a MŠ Kácov

420 — výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ Kácov pro školní rok 2021/2022 vzhledem ke stanovené

kapacitě na 28 dětí.

421 — výjimku z počtu dětí ve třídě ZŠ Kácov pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k předpokládanému

počtu žáků 137 se jedná o snížení průměrného počtu žákůve třídě na hodnotu 15,44

422 — střednědobý rozpočtový výhled 2022-2023 Mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví

takto:
rok 2022: příjmy 1 813 000,- Kč; výdaje 1 813 000,- Kč

rok 2023: příjmy 1 818 500,- Kč; výdaje 1 818 500,- Kč

423 — rozpočet na rok 2021 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví příjmy ve

výši 1 900 000,- Kč a výdaje 1 900 000,- Kč

424 — příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2021 ve výši 170,- Kč/1 obyvatele / rok za 803 obyvatel

Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví,tj. celkem 136 510,- Kč, který bude uhrazen ve

dvou rovnoměrných splátkách, a to 68 255,- Kč do 31.3.2021 a 68 255,- Kč do 31.7.2021
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425 - příspěvek na obyvatele na rok 2021 ve výši 4,- Kč / 1 obyvatele / rok za 803 obyvatel
Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, tj. celkem 3 212,- Kč

Zastupitelstvo Městysu Kácov bere na vědomí:

426— zprávu z inventarizace majetku Městyse Kácov ke dni 31. 12. 2020

427 - výpověďze dne 15.2.2021 společnosti DIMATEX CS,spol. s r. 0., se sídlem Stráž nad Nisou,
Svárov,Stará 24, PSČ 460 01, IČ: 43224245, Nájemní smlouvy o spolupráci uzavřenou dne 15. 7.2013
ohledně sběru nepotřebnéhotextilu s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce ode dne doručení výpovědi,
tj. do 15. 5.2021

428 - Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Kácov ve školním roce 2019/2020

K bodu 12)
Závěr

— na závěr paní starostka Mgr. Soňa Křenová poděkovala přítomným za účast a za pozornost a
veřejné zasedání v 19:45 hod. ukončila

Zapisovatelka: Marie Mouchová 00k

o
Ověřovatelé : Jan Kos M

Martin Srb nné

 

Mgr. Soňa Křenová
starostkak
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