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Kačice o volbách po volbách
Vážení občané,
dne 11.11.2014 obec Kačice obdržela od Krajského soudu v Praze Usnesení o výsledku voleb v naší obci a rozhodnutí o složení zastupitelstva obce pro volební období
2014 — 2018.
Krajskému soudu v Praze byla dne 24.10.2014 doručena volební stížnost, v níž pí Petra
Svobodová a pí Lada Olbortová, jako členky volební komise upozornily na volební chybu.
Při zjišťování výsledku hlasování v obci Kačice nebyly hlasy určené volebním stranám
přičteny k preferenčním hlasům pro jednotlivé kandidáty. Program používaný pro zápis
výsledků voleb volební komisi upozornil chybovou hláškou, ale Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) bylo sděleno, že se jedná pouze o informativní hlášení.
Souběžně soud obdržel další námitku od pana Libora Němečka na neplatnost volby kandidátů a manipulaci s volebními lístky.
Po předložení listinných důkazů Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že tvrzení p. L.
Němečka o manipulaci s volebními výsledky je spekulativní, nepodložené konkrétními
důkazy a tedy nedůvěryhodné.
A jak to tedy dopadlo?
Krajský soud si vyžádal veškerou dokumentaci o volbách. V Usnesení konstatoval, že
obdržel krabici obsahující sedm velkých obálek s neporušenými pečetěmi opatřenými
podpisy, a dále celkem 584 platných hlasovacích lístků spolu s použitými sčítacími archy. Zabezpečení volební dokumentace bylo volební komisí provedeno v souladu s platnou legislativou, proto soud dospěl k závěru, že budou hlasy přepočítány.

Zvolenými kandidáty do obecního zastupitelstva obce Kačice jsou (v uvedeném pořadí):
1. Libor Němeček (volební strana č. 4); 2. Mgr. Eva Abrhámová (volební strana č. 3)
3. Metoděj Fikes (volební strana č. 4); 4. Ing. Mgr. Daniela Veselská (volební strana č. 4)
5. Jana Šroubková (volební strana č. 3); 6. Petr Pokorný (volební strana č. 4)
7. Radek Vaněk (volební strana č. 4); 8. Vít Kolman (volební strana č. 3)
9. Jana Kolmanová (volební strana č. 2)
Úplné znění Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 42/2014 – 30 ze dne
10.11.2014 je uveřejněno na webových stránkách a úřední desce obce Kačice nebo k
nahlédnutí v podatelně Obecního úřadu Kačice.

Vít Kolman a Hana Gabrielová
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Obec Kačice
Obecní úřad Kačice

Informace
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Kačice
Obecní úřad Kačice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kačice, svolaného dosavadním starostou obce Vítem Kolmanem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Kačice — místnost obecního úřadu, Kačice č. p. 20
Doba konání: 25. 11. 2014 od 18:00

Navržený program zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4)
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
obcích)
6)
Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.
V Kačici dne 14.11.2014
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Místní poplatky za odvoz komunálního
odpadu a za psa v roce 2015
Komunální odpad:

Na začátku října 2014 vstoupila v platnost
tzv. „elektronovela“ zákona o odpadech, která obsahuje jednu zásadní povinnost mající
velký dopad na zpětný odběr a vzájemnou
spolupráci se společnostmi odebírajícími
elektrozařízení.

Poplatek pro rok 2015 zůstává stejný, tedy 500 Kč na osobu
a je stanoven vyhláškou obce Kačice č. 1/2014. Uvedený poplatek lze uhradit od 01. 01. 2015 do 31. 01. 2015. Poplatek
jsou povinni zaplatit občané s trvalým pobytem v obci Kačice i
ti, kteří jsou hlášeni na adrese ohlašovny obce Kačice a vlastníci rekreačních objektů.

To znamená, že nikdo nesmí do integrity elektrozařízení před předáním zpracovatelům zasahovat — tedy demontovat, oddělovat jakékoliv komponenty, součásti apod.

Poplatek zůstává i nadále stejný, tj. za 1 psa 100 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč dle platné vyhlášky obce Kačice č.
2/2014 se splatností od 01. 01. 2014 do 31.03.2015. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Na sběrném dvoře Kačice nebude elektrozařízení, u kterého byly jakékoliv komponenty
nebo součásti odstraněny, přebráno.

Možné způsoby úhrady:

Psi:

1) hotově v podatelně Obecního úřadu Kačice, v úředních hodinách.
2) převodem na účet 4121141/0100,variabilní uveďte symbol Vaše číslo popisné, v případě bytu uveďte i číslo bytu
(např.: 3041), specifický symbol: 1341 pro odpad, 1340 pro
psy. Vylepovací známku Vám po úhradě zašleme poštou. Pro
včasné obdržení známky na popelnici, je nutné provést úhradu nejpozději 24. 01. 2014.
3) úhradu za Vás může provést i jiná osoba a známku převzít.
Pouze je nutné uvést, za koho je úhrada prováděna.

Naši oslavenci v roce 2014
Všem oslavencům blahopřejeme, přejeme vše nejlepší, hodně zdravíčka, šťastných a klidných dnů do
dalších let.
Listopad
Náprstková Marta, 80
Beneš František, 86
Bučková Zdeňka, 81
Neustupa Jan, 81
Kučerová Zdenka, 83

Bolehovský Jan, 91
Němečková Zdeňka, 85
Božková Marie, 82
Joujová Jindřiška, 90

Obecní úřad Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Výběrové řízení na místo uklízečky na
OU Kačice
Obec Kačice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice — uklízečka.
Požadujeme: pracovitost, pečlivost a zdravotní způsobilost.
Nabízíme: částečný pracovní úvazek s výkonem 3 hodiny denně
Finanční ohodnocení dle platné legislativy.
Nástup možný od 01.01.2015. Písemné přihlášky zasílejte na
adresu Obec Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice do
15.12.2014.

Závěrečné slovo
Ustavujícím zasedáním končí mandát a osmileté působení ve vedení obce místostarostce Mgr. Bc. Haně Gabrielové.
„Děkuji Vám za důvěru a spolupráci. Pro Kačici a její občany jsem pracovala ráda. Velkou radostí mi je realizace investičních akcí a v závěru volebního období získání vysokého ohodnocení za ekonomickou stabilitu obce.“
Na konec tohoto volebního období jsme pro Vás připravili zájezd do vánočně vyzdobených Drážďan, který se bude konat
13.12.2014 a je zcela obsazen.
S nadcházejícím příchodem zimních svátků si Vás dovolujeme pozvat na akci, která získala v naší obci již
tradici — rozsvícení Vánočního stromu.

