
 

 Zápis č. 1/2017 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

dne 29.3.2017 

 

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

                                            Karel Mleziva,  František Semrád , Michal Junek, Milan Přibyl 

 

 

 

Program :  

      1.   Projednání a schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu 2016. 

      2.   Seznámení se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016 a opatření k  

            nápravě chyb a nedostatků. 

3. Projednání směrnic o k aplikaci reálné hodnoty majetku určenému k prodeji. 

4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu. 

       5.   Stanovení komise pro výběr dodavatele na opravu místní komunikace. 

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

2016. Hospodaření v roce 2016 skončilo přebytkem 492.146,55 Kč. Příjmy činily 

1.962.107,59 Kč, výdaje 1.469.960,94 Kč. Stav na účtech k 31.12.2015 – 1.538.782,29 Kč. 

 

2.Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem. Základní dokumenty : Výkaz plnění 

rozpočtu FIN 2-12, Rozvaha Uč.OÚPO 3-12, Inventarizační soupis majetku a Zpráva o 

přezkumu majetku byly zveřejněny na úřední desce i v el. podobě na webových stránkách 

obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. Dále starosta přednesl opatření k nápravě chyb a 

nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2016 : 

 

 

3.Starosta přednesl návrh Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určenému k prodeji,  

která identifikuje majetek, který bude v případě prodeje přeceňován reálnou hodnotou a  

postup při prodeji tohoto majetku.  

 

 

4.Starosta seznámil přítomné s Dohodou o vytvoření společného školského obvodu spádové 

mateřské školy. Tato dohoda zajišťuje stejné podmínky předškolní docházky pro děti ve 

spádové oblasti mateřské školy Tučapy.  

 

5.Starosta požádal zastupitele, aby navrhl složení komise na výběr dodavatele na opravu 

místní komunikace v rámci POV. Po diskusi byli navrženi : Jan Vyhlídka, František Semrád, 

Milan Přibyl. 

 



6. Různé : 

 

 starosta doporučil poskytnout prostřednictvím svazku obcí Pod Horou příspěvek ve 

výši 5.000 Kč hasičskému záchrannému sboru Tábor na pořízení hydraulické ruky ke 

kontejneru na nákladní automobil pro likvidaci následků požáru 

 starosta přednesl problém vypouštění odpadních vod. Realizace společné ČOV je v 

této době vzhledem k nepřipravenosti a financování nereálná. Obec však má 

prostředky na výpomoc občanům při budování individuálních čističek odpadních vod, 

kdy by náklady na jejich vybudování při využití současné kanalizace byly 

několikanásobně nižší. 

 

 

 

 

                                           
 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 29.3.2017: 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      

        1.  Účetní uzávěrku za rok 2016. 

            Pro : 7 

        2. Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

            Katov za rok 2016 – bez výhrad. 

            Pro : 7 

        3. Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za 

            rok 2016. 

            Pro : 7 

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

            předseda, František Semrád, Milan Přibyl - členové 

            Pro : 7 

        5. Směrnici k aplikaci reálné hodnoty majetku určenému k prodeji. 

            Pro : 7 

        6. Příspěvek ve výši 5.000,- Kč HZS Tábor. 

            Pro : 7 

        7. 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 : 


