K bodu 10)
Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva Městysu Kácov konaného dne 22. 4. 2021 od

18:00 hod. v obřadnísíni radnice

Zastupitelstvo Městysu Kácov schvaluje:
429 — zapisovatelku p. Drahuši Miláčkovou
430 — ověřovatele zápisu p. Zdeňka Pěknéhoa p. Jana Koláře
431 - navržený program 18. veřejného zasedání zastupitelstva
432 — rozpočtové opatření č. 2/2021
433 — zveřejnění záměru na prodej palivového dřeva vytěženého z obecního pozemku p. č. KN 397/2

v k.ú. Zderadiny — smrk 27,51 m*, za cenu 250,- Kč/m, tj. celkem 6 878,- Kč vč. DPH

za cenu
434 — prodej pozemku č. 370/2 o výměře 398 m?, ostatní plocha, v obci Zbizuby, k. ú. Zbizuby

91023,- Kč paní

a panu [lži

, bytem

>. bytem
společným zájemcům a pověřují starostku podpisem kupní smlouvy

jako jediným

1 za
435 — pronájem části pozemku p.č.151/14 — ostatní plocha na dobu od 1.4.2021 do 31.12.202
v obci
účelem zajištění zařízení staveniště pro stavbu betonového mostu ev.č. 12319-1 v Kácově,
ích měsíců firmě
Kácov, k.ů. Kácov o výměře 5 197 m? za cenu 57 167,- Kč za období devíti kalendářn

nájemní
Colas CZa.s., Rubeška 1, 190 00 Praha 9, jako jedinému zájemci a pověřují starostku podpisem
smlouvy

436 — výběr zpracovatele projektové dokumentace VODOVODNÍ PŘÍPOJKY — Skupinový vodovod

služby,
Kácov-Zbizuby - Podveky-Rataje nad Sázavou — firmu VIS-Vodohospodářsko-inženýrské
nabídková cena
spol. s r.o. , se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48153362 —

1 633 500,- Kč vč. DPH a pověřují starostku podpisem smlouvy o dílo

y pro ZŠ AMŠ
437 — provedení cenového marketingu za účelem výběru dodavatele výpočetní technik
Kácov
u 2021-2024 pro
438 — podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje — Program
obnovy venkova - na
poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu

zpracování Projektové dokumentace — Vodovod a kanalizace Kácov — Farářství “

oV-2 nebo
439 — Směrnici k testování zaměstnanců Městysu Kácov na přítomnost viru SARS-C
antigenu viru SARS-CoV-2

440 — účetní závěrku ZŠ a MŠ Kácov za r. 2020
778,53 Kč do rezervního
441 — převod hospodářského výsledku z hlavní činnosti z r. 2020 v částce 131
v částce 61 279,- Kč do
fondu a převod hospodářského výsledku z doplňkové činnosti zr. 2020
rezervního fondu ZŠ a MŠ Kácov
442 — čerpání rezervního fondu během r. 2021 v ZŠ a MŠ Kácov
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p.č. 2220/9 v Kácově, k.ú. Kácov
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443 — Darovací smlouvu, jíž se

převádí vlastnictví

pozemku

uzavřením smlouvy

444 — Smlouvu o veřejnoprávní smlouvě budoucí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Podveky a
Zbizuby na vypracování projektové dokumentace — VODOVODNÍPŘÍPOJKY - skupinový vodovod
Kácov — Zbizuby — Podveky — Rataje nad Sázavou s Obcí Zbizuby, se sídlem Zbizuby 51, 285 04
Uhlířské Janovice, IČ: 00236632, DIČ: CZ00236632 a Obcí Podveky, se sídlem: Podveky 54, 285 06

Sázava, IČ: 00498572, DIČ: CZ00498572 a pověřují starostku uzavřením smlouvy

445 — Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě o pojištění majetku odpovědnosti za škodu — Region č.

1539226264— v plném znění s Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha

1, Nové Město, IČ: 45272956 a pověřují starostku uzavřením dodatku

446 — Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126027839/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická

874/8, PSČ 405 02 a pověřují starostku uzavřením smlouvy

—
447 — Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.12.2019 na provedení stavby „KÁCOV

NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE“uzavřený podle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se společností INGBAUCZs.r.o., se sídlem
S. K. Neumanna 2708, 530 02

Pardubice, IČ: 25941127, DIČ: CZ25941127 a pověřují starostku

uzavřením dodatku

448 — Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene — služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
500 08
nájemní s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 a pověřují starostku uzavřením smlouvy
VIS —
449 — Smlouvu o dílo na zpracování projektových prací č. ZŘ 2021/01 se společností

Králové,
Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec

IČ: 48153362, DIČ: CZ48153362 a pověřují starostku uzavřením smlouvy

IV-12450 — Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.

, a.s., se sídlem
6027893/VB/3 „Kácov, K Farářství k NN č. parc2204/ 1“ se společností ČEZ Distribuce

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a pověřují starostku uzavřením smlouvy

stí
451 — Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č.: SoBSKSP/4001/2021 IZ-12-6002263 se společno

405 02 a pověřují
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ

3

starostku podpisem smlouvy

č. IV-12452 — Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

IV-Podmokly, Teplická
6027934/VB1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín

874/8, PSČ 405 02 a pověřují starostku podpisem smlouvy

a uložení tuhého
453 - Dodatek č. 11 ke smlouvě č. S/100183/05324063/001/2006 na zajištění odvozu
Pražská 1321/38a,
komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářstvís.r.o., se sídlem
9, DIČ: CZ49356089
10200 Praha 10, provozovna Čáslav, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ: 4935608

a pověřují starostku podpisem dodatku

separovaných
454 - Dodatek č. 19 ke smlouvě č. S/100183/05324063/002/2006 na zajištění odvozu

1321/38a, 102 00 Praha
odpadů se společností AVE CZ odpadové hospodářstvís.r.o., se sídlem Pražská
CZ49356089 a pověřují
10, Provozovna Čáslav, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ: 49356089, DIČ:
starostku podpisem dodatku
14

OE bytem
455 — finanční dar ve výši 10 000,- Kč majiteli kácovského zámku Ing. P
u
$ SEE na opravuinteriérů kácovského zámku v přízemí a pověřují starostk

podpisem darovací smlouvy

456 — dar MO ČRS Kácov formou úhrady faktury ve výši 29 040,- Kč na projektovou dokumentaci
s názvem „Klubovna Český rybářský svaz“
457 - zařazení dokončené stavby Nové požární zbrojnice Kácov do majetku, v celkové výši
19.347.712,42 Kč na účet č. 021 0009 a rozdělit na 6 karet

Zastupitelstvo Městysu Kácov bere na vědomí:
458 — výsledek veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu $ 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na $ 15 zákona č. 552/1991
Sb., o státní kontrole provedené u příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola v Kácově dne

19.4.2021. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

K bodu 11)

Závěr
— na závěr paní starostka Mgr. Soňa Křenová poděkovala přítomným za účast a za pozornost a
veřejné zasedání v 19:20 hod. ukončila
Zapisovatelka:

Drahuše Miláčková

Ověřovatelé:

Zdeněk Pěkný

Jan Kolář

Mgr. Soňa Křenová
starostka
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