
 

Zápis č. 1/2015 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

dne 25.3.2015 

 

 
Přítomní členové OZ :  Jan Vyhlídka, Jaroslava Švejdová, Marcela Dvořáková,                                                          

                                            Karel Mleziva, Milan Přibyl, Michal Junek, František Semrád  

 

 

 

Program :  

1. Stav přípravy akcí rozpočtu 2015. 

2. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

3. Různé – připomínky občanů. 

  

   

 

Schůze byla zahájena v 19.40 hod. schválením programu ( pro - 7), zapisovatel – Marcela 

Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva 

 

 

1. Starosta seznámil přítomné s přípravou akcí rozpočtu 2015. Dotace z POV jsou předběžně 

schváleny, proto bude zahájen výběr dodavatele opravy místní komunikace. Osloveny budou 

3 renomované firmy, které působí v našem regionu – Vialit Soběslav, spol s.r.o., Strabag 

Soběslav a Swietelsky s.r.o. 

     Dále se vyskytla možnost zaměstnání nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce s 

poskytnutím příspěvku prostřednictvím úřadu práce, a to 15.000,- Kč měsíčně na jednoho 

pracovníka. Jelikož v obci nejsou evidování nezaměstnaní, obrátil se starosta o pomoc na úřad 

práce v Soběslavi a byly vytypováni 2 pracovníci žijící v obci Roudná. Tyto starosta osobně 

kontaktoval a doporučuje s nimi uzavřít smlouvu na dobu určitou od. 1.4 do 31.10. 2015. 
     
    

  

2. Starosta zahájil diskusi k Obecně závazné vyhlášce obce o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Návrh byl zastupitelům předložen v předstihu a zveřejněn na webových stránkách obce. 

Oproti návrhu došlo k doplnění odkazu na vyhlášku č.381/2001 Sb., která stanoví seznam 

nebezpečných odpadů. Jinak bylo navržené znění schváleno. 

 

 

 

 

3. Starosta upozornil již delší dobu řešenou problematiku lesních cest, které jsou v majetku 

Lesů Čeké republiky a tyto je nechtějí bezúplatně převést na obec. Starosta povede nadále 

jednání s vlastníkem o vyřešení problému jejich oprav a údržby. 

 

 

 
   
 



                                        
 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 25.3.2015 : 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:      
       1. Obecně závaznou vyhlášku obce Katov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,        

           sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se     

           stavebním odpadem na území obce Katov 

           Pro : 7 

         

        2. Komisi pro výběr dodavatele opravy místní komunikace ve složení –  předseda : 

            Ing. Milan Přibyl, členové : František Semrád, Ing. Jan Vyhlídka 

            Pro : 7 

 

 

 Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi: 
 

        2. Uzavřít dohodu s úřadem práce ČR v Táboře o vytvoření pracovních příležitostí   

            v rámci veřejně prospěšných prací a uzavřít s pracovníky pracovní smlouvy. 

            Pro : 7 

 

         3. Oslovit 3 dodavatele prací na opravu místních komunikací na opravu ¨místní  

             komunikace tak, aby mohl být tento vybrán do 15.5.2015. 

             Pro : 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena ve 20.45 hod. 

 

Zapsala : Marcela Dvořáková 

 

Zápis ověřili : 

 

Jaroslava Švejdová …………………  

        

 

Karel Mleziva   ……………………..  

                                                                                            Starosta : 

                                                                          

 


