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Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 21. 11. 2018  

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19.35 hod. paní 

starostkou Marcelou Procházkovou Dvořákovou (dále jen „předsedající“). 

Předsedající přivítala přítomné. Konstatovala, že zasedání bylo řádně 

svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 

znění. Informace podle §. 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 

Obecního úřadu Katov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, 

a to od 8. 11. 2018 do 22. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz 

příloha č.1) konstatovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva 

(omluveni 0, neomluveni 0). Zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné dle §92 

odst. 3 výše citovaného zákona.  

Zasedání zastupitelstva obce Katov se zúčastnil jako host Mgr. Martin 

Máca z Tučap. 

* * * 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu paní Irenu Peltánovou, 

ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu. 

Předsedající dala poté o tomto hlasovat: 

Hlasování:  PRO   7    PROTI     0      ZDRŽEL SE    0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo schválilo zapisovatelem paní Peltánovou 

a ověřovateli paní Švejdovou a pana Mlezivu. 

* * * 

3. Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu (příloha č.2) a 

podala návrh na doplnění programu zasedání o projednání žádosti, kterou 

předložil  pan Mgr. Martin Máca, o odkoupení pozemku p.č. 668 v k.ú. Katov 

u Budislavi (LV č. 10001) resp. jeho směnu za pozemek p.č. 682/5 v jeho 

vlastnictví v k.ú. Katov u Budislavi. 

Předsedající dala hlasovat o programu zasedání: 

Hlasování:  PRO    7    PROTI     0      ZDRŽEL SE      0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo program schválilo. 
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Předsedající dala slovo p. Ing. Vyhlídkovi, aby se k žádosti vyjádřil 

a vše přítomným objasnil. Pan místostarosta řekl, že zastupitelstvo 

potřebuje čas  na rozhodnutí. Dále vznesl dotaz na Mgr. Mácu, zda by 

souhlasil směnu provést bezúplatně. Pan Máca souhlasil s bezúplatnou 

směnou, záměnou za jiný pozemek nebo rozdílovou cenou. 

Ing. Vyhlídka dále konstatoval, že si musí obec zjistit právní 

aspekty, zda je pro obec záměna akceptovatelná a zda je možné provést 

záměnu lesního pozemku za zemědělskou půdu. 

Dále se jednalo o zaplacení nákladů na odhady a zápis na  KÚ. Mgr. 

Máca souhlasí, že veškeré náklady (vyhotovení smlouvy, odhady a zápis do 

KN) související s převodem by případně šly za jeho osobou. 

Předsedající dala hlasovat: 

Hlasování:  PRO    7      PROTI    0      ZDRŽEL SE    0 

Výsledek hlasování:  zastupitelstvo schválilo, že žádost projedná a po 

zjištění všech právních aspektů vydá stanovisko. 

Předsedající přednesla návrh podílet se na opravě a vybavení školní  

kuchyně ZŠ a MŠ Tučapy, v rámci  financování DSO Pod Horou. 

Hlasování: PRO     7      PROTI    0     ZDRŽEL SE    0 

Výsledek hlasování:  zastupitelstvo jednohlasně  návrh schválilo. 

Předsedající předložila rozpočtové změny č.6,7 

Tyto rozpočtové změny bere ZO na vědomí. 

* * * 

4. Stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem výše odměn a to takto: 

starostka :     15.000 Kč 

místostarosta:      13.000 Kč  + paušální poplatek za používání   

                    vlastního vozidla ve výši 1.000,-- Kč 

předseda finančního výboru:   500 Kč 

předseda kontrolního výboru:  500 Kč 

Jednorázová odměna pro Ing. Jana Vyhlídku ve výši dvojnásobku schváleného 

platu místostarosty (za dosavadní 25letou činnost pro obec ve funkci 

starosty) tj. 26.000 Kč. 

Jednorázová odměna pro paní Marii Dvořákovou ve výši pětinásobku základního 

platu (za dosavadní 25letou činnost pro obec ve funkci účetní) tj. 32.640       

Kč. 
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Hlasování:   PRO   7     PROTI    0    ZDRŽEL SE     0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo výše odměn schválilo. 

* * * 

5.  Pověření starostky schvalovat rozpočtová opatření a 

předkládat je zastupitelstvu na vědomí 

Hlasování:   PRO    7     PROTI    0    ZDRŽEL SE    0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo tento bod schválilo. 

* * * 

6.  Plán akcí, přípravu rozpočtu 

a)  těžba dřeva 

Ing. Vyhlídka seznámil zúčastněné se situací v obecních lesích, 

zejména se stávající kůrovcovou kalamitou, která bude mít i v následujícím 

roce vliv na lesní práce (těžba, školkování atd.).  

b)  úprava částí Návesního rybníka 

Karel Mleziva nadnesl bod, zda by nebylo rozumné se zabývat úpravou 

vpusti a výpusti Návesního rybníka. Ing. Přibyl se nabídl, že zajistí 

kontakt na Ing. Kubeše (autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby) 

z Tábora, se kterým bude následně domluvena konzultační schůzka na místě a 

projednáno možné řešení úprav v návaznosti na dotace.  

c)  dětské hřiště 

 Ing. Vyhlídka navrhl, zda by nebylo rozumné opravit stávající 

víceúčelovou stěnu (šestihran) resp. vyměnit její poškozené dřev. části. 

Ing. Přibyl konstatoval, že oprava není možná vzhledem ke změně technologie 

výroby dřev. prvků v programu dětských hřišť. Podobně jako v případě 

houpačky bude nutná výměna za nový prvek. Proto se nabídl, že zjistí 

přibližnou cenu nového prvku od výrobce (Wotan Forest a.s.). Poté bude 

rozhodnuto o dalším postupu. 

d)  úprava tzv. Prostřední cesty     

Ing. Vyhlídka navrhl, zda by nebylo dobré popřemýšlet nad úpravou, 

zpevněním apod. tzv. Prostřední cesty vedoucí od kaštanu jižním směrem 

k lesu. Nabídl se, že zajistí u možných dodavatelů stavebních prací 

konzultaci na místě. Dodavatelé poté navrhnou možné úpravy a zpracují 

přibližné cenové nabídky. Poté bude rozhodnuto o dalším postupu. 

e)  úprava stáv. lip u kapličky 

Oproti původním předpokladům nebude nutné tyto lípy nechat pokácet. 

Dle konzultace s Ing. Touškem (odborník na péči o stromy, firma Janstrom 
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s.r.o., Planá n/L.) bude stačit pouze k jejich prořezání a zpevnění. Dle 

jeho vyjádření by měli ještě cca 10 let vydržet. Ing. Toušek zpracuje 

posudek a práce provede ze začátku příštího roku za cenu cca 9.000 Kč bez 

DPH. 

f)  obecní akce prosinec 

Předsedající seznámila s plánem obecních akcí v prosinci tohoto roku 

-viz příloha č.3. Akce budou zveřejněny na vývěsních plochách v obci a na 

webových stránkách obce. 

* * * 

7.  Diskuse 

Předsedající poděkovala paní Haně Vyhlídkové za zimní výzdobu 

obecního úřadu a autobusové zastávky. 

Nikdo jiný se do diskuse nepřihlásil. 

* * * 

8. Usnesení č.1/2018 ze schůze ZO Katov konané dne 21.11.2018 

I. ZO po projednání jmenuje paní Irenu Peltánovou zapisovatelkou dnešní 

schůze. 

II. ZO po projednání schvaluje a ukládá: 

a) ověřovatele zápisu paní Švejdovou Jaroslavu a pana Mlezivu Karla, 

b) projednání žádosti o směně nebo prodeji pozemku p.č.668 v k.ú. Katov u 

Budislavi a ukládá starostce a místostarostovi zajistit potřebné právní 

aspekty k této žádosti, 

c)výši odměn pro neuvolněné zastupitele a pracovnice OÚ Katov, tak jak byly 

předloženy,          

d)pověření starostky schvalovat rozpočtová opatření a předkládat je 

zastupitelstvu na vědomí, 

e)spoluúčast obce na akci v rámci DSO Pod Horou na opravu a  vybavení 

kuchyně ZŠ a MŠ Tučapy a pověřuje starostku k podepsání smlouvy. 

III. ZO po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, 7 – viz 

příloha č. 4. 

Usnesení schváleno: PRO     7      PROTI     0     ZDRŽEL SE     0 

       

9. Závěr  

     Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20.35 hod. 
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* * * 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ 

3) Plánované obecní akce v prosinci 2018 

4) Rozpočtová opatření č.6 a 7 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 26. 11. 2018 

Zapisovatel: paní Irena Peltánová 

 

 

Ověřovatelé:  

Švejdová Jaroslava, v. r. dne 26. 11. 2018 …………………………………………… 

 

Mleziva Karel, v. r. dne 26. 11. 2018 ………………………………………………………… 

  

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 26. 11. 2018 …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

 

vyvěšeno:  26. 11. 2018 

k sejmutí: 10. 12. 2018 

sejmuto:     

    


