
 

 Zápis č. 3/2017 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

dne 27.9.2017 

 

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

                                            Karel Mleziva,  František Semrád , Michal Junek, Milan Přibyl 

             

 

 

Program :  

      1.   Plnění rozpočtu 2017. 

      2.   Problematika řešení odpadních vod. 

3. Příprava rozpočtu 2018. 

4. Různné – připomínky občanů 

          

 

 

 

 

   Schůze byla zahájena v 19.40 hod. schválením programu ( pro - 6), zapisovatel – Marcela 

Dvořáková, ověřovatelé zápisu František Semrád, Karel Mleziva 

 

 

1.Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné s plněním rozpočtu letošního roku.  Je 

prováděna běžná údržba obecních ploch, v obecním lese je prováděna těžba kůrovcového 

dříví. Letošní rok je pro vývoj kůrovce velice příznivý a vzhledem k jeho přemnožení došlo i 

k poklesu realizačních cen dříví. Není však předpoklad překročení plánu roční těžby a i 

plánované tržby z obecních lesů budou naplněny. 

 

 

2.Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání o možnosti financování individuálních 

čističek odpadních vod soukromých obydlených domů v obci z obecního rozpočtu. 

Informativní jednání proběhlo za účasti starosty a paní Zahradníkové na Krajském úřadě 

Jihočeského kraje. Došlo k názorové shodě, že realizací akce by došlo k podstatnému snížení 

zatížení místní vodoteče odpadními vodami. Je nutné vyřešit právní vztahy k provozování a 

kontrole čistíren a jejich využití při změně vlastníka, především při následném využívání pro 

rekreační účely. 

 

 

3.Návrh zařazení akcí do rozpočtu 2018. Starosta dal ke zvážení realizaci rekonstrukce  

volejbalového hřiště na víceúčelové hřiště pro mládež a to vzhledem k tomu, že v současné  

době je v obci pouze 10 dětí do 15-ti let a to ještě někteří z nich dojíždějí za sportem mimo  

obec. Doporučil pouze úpravu stávalícího hřiště pro účely letního sportování mládeže -  

částečné oplocení, odvodnění, navezení nové vrstvy prosívky a vybavení brankami. 

 

4.Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými změnami č. 4 a zdůvodnil jejich přijetí. 

 

 

 



                                       
 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 27.9.2017: 

 

 

 

Obecní bere na vědomí :      
        1.  Zprávu o průběžném plnění rozpočtu roku 2017. 

             Pro : 7 

        2.  Zprávu starosty o možnosti financování individuálních čistíren odpadních vod. 

             Pro : 7 

        3.  Rozpočtové opatření č.  4  - viz příloha 

             Pro : 7 

 

      

 

 

Schůze ukončena ve 20.35 hod. 

 

 

 

 

Zapsala : Marcela Dvořáková 

 

Zápis ověřili : 

 

Jaroslava Švejdová …………………  

        

 

Karel Mleziva   ……………………..  

                                                                                            Starosta : 

                                                                          

 


