
 

 Zápis č. 5/2017 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

Dne 29.12.2017 

 

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

                                            Karel Mleziva,  František Semrád , Michal Junek 

 Nepřítomni :                Milan Přibyl – pobyt na horách          

 

 

Program :  

      1.   Projednání a shválení rozpočtu 2018. 

      2.   Navýšení odměn členům zastupitelstva 

3. Rozpočtové změny. 

4. Různé – připomínky občanů 

          

 

 

 

 

   Schůze byla zahájena v 19.45 hod. schválením programu ( pro - 6), zapisovatel – Marcela 

Dvořáková, ověřovatelé zápisu František Semrád, Karel Mleziva 

 

 

1.Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné s návrhem rozpočtu 2018 a rozpočtovým 

výhledem na 2018-2020. Hlavní akcí rozpočtu je oprava komunikace na Zaluží, kde bylo 

požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova na Krajský úřad jihočeského kraje. Dále je 

zařazena oprava autobusové čekárny, místní kapličky, výměna prvků na dětském hřišti a 

částečná rekonstrukce sportovního hřiště. 

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji 1.712.850,- Kč. Po drobných úpravách 

byl takto schválen. Rozpočet zajišťuje potřeby obce na plánované opravy a běžný provoz. 

 

 

2.Starosta seznámil přítomné s návrhem možnosti navýšení odměn členům zastupitelstva 

vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně od posledních voleb. Každoročně rostou platy státních 

zaměstnanců a  výsledky hospodaření v obci umožňují jejich navýšení. Po krátké diskusi 

došlo k dohodě o navýšení odměn – viz příloha. 
 

3.Starosta seznámil s rozpočtovou změnou č. 8 – jedná se o podstatné navýšení tržeb  

z obecního lesa, kde došlo oproti plánu k navýšení kalamitních těžeb. I přesto nebyl 

plánovaný roční etát překročen. 

 

4.Diskuse. 

Starosta poděkoval všem zastupitelům a občanům za jejich podíl na zvelebování obce a 

pomoc, především důchodců, při plnění pěstebních prací v obecním lese. 

 Zároveň všem popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2018. 

 

 

 

 

                                       



 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 29.12.2017: 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      

        1.  Rozpočet na rok 2018 – příjmy ve výši 1.712.850,- Kč, výdaje ve výši 1.712.850,- Kč 

             Pro : 6 

        2.  Rozpočtový výhled na r. 2018-2020 

             Pro : 6 

        3.  Navýšení odměn od 1.1.2018 dle přílohy k zápisu.   

             Pro : 5    Zdržel se : 1 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
        4. Rozpočtovou změnu č. 8 (viz příloha zápisu). 

            Pro : 6 

      

 

 

Schůze ukončena ve 20.45 hod. 

 

 

 

 

Zapsala : Marcela Dvořáková 

 

Zápis ověřili : 

 

František Semrád …………………  

        

 

Karel Mleziva   ……………………..  

                                                                                            Starosta : 

                                                                          

 


