
 

 Zápis č. 1/2016 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

dne 29.3.2016 

 

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

                                            Karel Mleziva,  František Semrád , Michal Junek, Milan Přibyl 

 

 

 

Program :  

      1.   Účetní uzávěrka 2016 

      2.   Připravenost akcí 2016 

3. Projednání směrnic o veřejných zakázkách 

4. Projednání žádosti o příspěvek na řešení zásobování pitnou vodou 

       5.   Různé – připomínky občanů       
          

 

 

 

 

   Schůze byla zahájena v 20.10 hod. schválením programu ( pro - 7), zapisovatel – Marcela 

Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva 

 

 

1.Starosta zahájil schůzi a požádal účetní, aby seznámila přítomné s účetní uzávěrkou za rok 

2015. Hospodaření v roce 2015 skončilo přebytkem 292.513,- Kč. Příjmy činily 1.879.947,- 

Kč, výdaje 1.587.434,- Kč. Stav na účtech k 31.12.2015 – 1.050.185,- Kč. 

 

2.Hlavní akcí rozpočtu 2016 je pokračování opravy místní komunikace Katov-Budislav 

(2.etapa). Oslovení dodavatelů proběhne do konce měsíce dubna 2016 a vyhodnocení nabídek 

nejpozději do konce měsíce května. Z POV se předpokládá schválená dotace na tuto akci ve 

výši 210 tis. Kč, celková hodnota díla cca 500 tis.Kč vč. DPH. V letošním roce se nepodařilo 

získat pracovníky z řad nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce, což se projeví i 

zvýšeným čerpání vlastních prostředků na úklid a údržbu veřejných prostor a komunikací. 

Starosta navrhuje nákup zahradního traktoru na údržbu travních porostů a zaměstnávat na tuto 

činnost především místní důchodce. 

 

3.Starosta přednesl návrh nové  „Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek  

malého rozsahu“. Směrnice byla bez připomínek schválena. 

 

4.Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Anny Divišové, Katov č.p. 34 o finační pomoc při 

řešení zásobování pitnou vodou. Paní Divišová řešila problém pomocným hloubkovým vrtem. 

Dle směrnic obce Katov jí náleží výpomoc v max. výši, tj. 15.000,- kč 

 

5.Starosta požádal o schválení prodeje pozemku p.č. 356/1. Záměr prodeje schválilo OZ 

usnesením dne 29.12.2016. Záměr byl vyvěšen na úřední desce v papírové i el. podobě. 

Jediným zájemce o koupi pozemku je Josef Čáp, který je vlastníkem rybníka, do něhož část 

pozemku zasahuje. 

 

 



 

 

                                           
 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 29.3.2016: 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      

        1.  Účetní uzávěrku za rok 2015. 

            Pro : 7 

        2. Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

            Pro : 7 

        3. Složení komise na výběr dodavatele na opravu místní komunikace : Jan Vyhlídka- 

            předseda, František Semrád, Milan Přibyl - členové 

            Pro : 7 

        4. Nákup nového zahradního traktoru na údržbu zelených ploch. 

            Pro : 7 

        5. Prodej pozemku p.č. 356/1, k.ú. Katov u Budislavi Josefu Čápovi. 

            Pro : 7 

        6. Příspěvek na gymnastický kroužek při ZŠ Tučapy ve výši 1.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena ve 21.20 hod. 

 

 

 

 

Zapsala : Marcela Dvořáková 

 

Zápis ověřili : 

 

Jaroslava Švejdová …………………  

        

 

Karel Mleziva   ……………………..  

                                                                                            Starosta : 

                                                                          

 


