
 

 Zápis č. 3/2016 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

Dne 26.9.2016 

 

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

                                            Karel Mleziva,  František Semrád , Michal Junek, Milan Přibyl 

 

 

 

Program :  

      1.   Průběžné plnění rozpočtu 2016. 

      2.   Příprava rozpočtu 2017 – návrh akcí. 

3. Rozpočtová opatření. 

4. Různné – připomínky občanů 

          

 

 

 

 

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

Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva 

 

 

1.Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné s plněním akcí rozpočtu 2016. Hlavní akce 

(oprava místní komunikace  č.p. 895 k.ú. Katov – II. etapa) byla již realizována 27.srpna a 

předána bez závad 30.srpna. Třetí závěrečná etapa by měla být realizována v příštím roce. 

Z celkových nákladů 495.119,- Kč bylo pokryto 210.000,- Kč  dotací z programu Obnovy 

vesnice Jihočeského kraje, zbytek uhrazen z vlastních prostředků. 

Dále obec převzala nový Lesní hospodářský plán na hospodaření v obecních lesích v období 

2016 – 2025. Vzhledem neprovedeným úmyslným těžbám v minulém deceniu dochází k 

podstatnému navýšení plánovaných obnovních těžeb. Náklady na zhotovení plánu ve výši 

32.584,- Kč by měly být zčásti pokryty dotací Jihočeského kraje ve výši 19.992,- Kč. 

Dále došlo ke zhotaovení jednoho hnízda místního rozhlasu v severní části obce. 

 

2.Starosta požádal přítomné, aby se zamysleli a navrhli nejpozději do konce listopadu návrh 

na akce do rozpočtu 2017. V úvahu přichází dokončení opravy povrchu místní komunikace 

Katov – Budislav – III. etapa, dále oprava čekárny na autobusové zastávce, příp. doplnění 

dětského hřiště a úprava obecních ploch. Starosta na základě požadavků připraví návrh 

rozpočtu na rok 2017 tak, aby mohl být do konce roku 2016 projednán a schválen. 
 

 

3. Starosta seznámil přítomné s provedenými rozpočtovými zněnami č. 3-5 (viz příloha) 

 

4. V diskusi vystoupil starosta se žádostí pomoci občanů, především důchodců,  při 

podzimních pracech ošetřování kultur v obecních lesích. Za práci bude vyplácena odměna 

80,- Kč/hod. Zájemci se budou hlásit u starosty. 

 

 

 

 

 



                                           
 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 26.9.2016: 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      

        1.  Zprávu starosty o průběžném plnění rozpočtu 2016. 

              Pro : 7 

         

         

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
        2. Rozpočtové změny č. 3 - 5 (viz příloha zápisu). 

            Pro : 7 

  

     

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi : 

        3. Připravit a zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2017. 

            Termín : 10.12.2016 

 

 

 

Schůze ukončena ve 20.40 hod. 

 

 

 

 

Zapsala : Marcela Dvořáková 

 

Zápis ověřili : 

 

Jaroslava Švejdová …………………  

        

 

Karel Mleziva   ……………………..  

                                                                                            Starosta : 

                                                                          

 


