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Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 27. 3. 2019  

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19.40 hod. paní 

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

Předsedající přivítala přítomné a 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 13. 3. 2019 do 28. 3. 2019. Současně byla zveřejněna v uvedeném 

období i na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz 

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

0, neomluveni 0). Zastupitelstvo bylo tedy prohlášeno za usnášeníschopné 

dle §92 odst. 3 výše citovaného zákona.  

 

* * * 

 

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 zápisu paní 

Irenu Peltánovou, ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla 

Mlezivu.  

* * * 

 

3. Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu – viz příloha č.2. 

Předsedající dala hlasovat o programu zasedání: 

Hlasování:  PRO 7      PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo program schválilo. 

 

* * * 
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4. Projednání záměru o směně pozemků 

Předsedající seznámila zastupitele s novými poznatky ohledně směny pozemků 

- viz příloha č. 3. Mgr. Martin Máca souhlasil s bezúplatnou směnou, ale 

navrhl nové podmínky. Vklad na katastru zaplatí on a právní výlohy se 

směnou spojené chce zaplatit po Obci Katov. Zastupitelé nesouhlasili s 

touto podmínkou a dohodli se, že ke směně může dojít pouze v případě, že 

pan Máca uhradí veškeré výdaje dle původní domluvy. Jinak se žádost zamítá. 

Stanovisko OZ bude Mgr. Mácovi předáno osobně nebo posláno doporučeně. 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo s novými podmínkami směny nesouhlasilo. 

 

* * * 

 

5.  Projednání žádosti Myslivesckého spolku Hubert Budislav o 

finanční příspěvek 

Předsedající seznámila zastupitele se žádostí Mysliveckého spolku Hubert o 

příspěvek na tradiční mysliveckou zábavu „Poslední leč“ konanou každoročně 

o vánočních svátcích v KD Budislav - viz příloha č. 4. Zastupitelé nevidí 

důvod, proč by se na této akci Obec Katov měla finančně podílet. Občané 

Katova se této akce pravidelně zúčastňují, platí vstup a kupují tombolu. 

Tento příspěvek považuje vedení obce za dostatečný. Proto OZ navrhuje 

nepřispět žádnou finanční částkou. 

 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo s poskytnutím příspěvku nesouhlasilo. 

 

* * * 

 

 

6.  Schválení dodatku k vyhlášce o odvozu komunálního odpadu 
 

Předsedající navrhla osvobodit od poplatku osoby těžce zdravotně postižené. 

 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo souhlasilo s navrženým dodatkem. 

 

* * * 

 

7.   Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9/2018 a 

č.1/2019 
 

Viz přílohy č.5 a 6.  
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Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočtová 

opatření. 

 

* * * 

 

8.  Informace o stavu kůrovcové a větrné kalamity, 

připravenost zalesňovacích prací v obecních lesích, ceník 

prodeje dřeva pro rok 2019 

Předsedající předala slovo panu místostarostovi Ing. Vyhlídkovi. Ten se 

vyjádřil ke kritickému stavu obecních lesů. Hlavní příčina kůrovcové 

kalamity je rychlé množení kůrovce z důvodu teplého a suchého počasí. 

Upozornil na napadené sousedící lesy soukromých vlastníků, kterým nemůže 

obec nařídit rychlou likvidaci.  

V roce 2018 vytěžila obec 1000 m3 dřeva. Za 1.Q roku 2019 je tržba z lesů 

500.000 Kč. Zbývá ještě  vytěžit: kůrovec 200 – 300 m3, větrná kalamita 300 

– 400 m3. 

Dřevo se zatím podařilo částečně prodat k dalšímu zpracování a částečně na 

palivo. 

Dále navrhl nové ceny za 1 m3: 

špičky    -    500 Kč 

oddenky   -    300 Kč 

stavební  -    900 Kč 

prořezávky –   10 Kč 

větší kusy  -  50 Kč 

Přítomné seznámil, že je potřeba zalesnit 3,5 ha holin. Ministerstvo 

zemědělství požaduje vysadit 30-50 % listnáčů. V praxi toto není reálné. 

Zalesňuje se smrkem, což je problém z důvodu nedostatku sazenic. Oplocenka 

je v současné době hotová. Ing. Vyhlídka věří, že pokud bude příznivé 

počasí tj. nebude teplo a sucho, situace se zlepší. 

Hlasování:   PRO 7      PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo souhlasilo s návrhem nových cen za 

dřevo. 

 

* * * 
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9.  Diskuse 

Předsedající seznámila přítomné s akcemi na měsíce duben – červen 2019: 

19. 4. 2019 – od 15.00 tvůrčí dílna pro děti s velikonoční tématikou 

konec května – přistavení kontejneru na směsný odpad (termín bude 

průběžně upřesněn) 

   24. -  26. 5. 2019  -  volby do Evropského parlamentu 

   8. 6. 2019  -  Dětský den 

Dále předsedající sdělila přítomným, že se čeká na schválení podaných 

žádostí o dotace. 

Do diskuse se přihlásila paní Jaroslav Švejdová ohledně sběru použitých 

jedlých olejů. Upozornila, že v hasičské schráni je umístěn sud, kam je 

možné oleje nalít. Předsedající sdělila přítomným, že od roku 2020 bude 

sběr jedlých olejů povinný. 

Jako další se do diskuse přihlásila paní Marie Mlezivová. Upozornila, že 

směrem ke kapličce nefunguje veřejný rozhlas. 

Další připomínky: 

• je třeba navézt nový písek do pískoviště 

• zabezpečit shrnutí rostlinného odpadu (u čarodějnic) 

• umístit kolostavy ke hřištím 

Nikdo jiný se do diskuse nepřihlásil. 

 

* * * 

 

9. Usnesení č.3 ze schůze OZ Katov konané dne 27. 3. 2019 

I. OZ jmenuje paní Irenu Peltánovou zapisovatelkou schůze, paní Jaroslavu 

Švejdovou a pana Karla Mlezivu ověřovateli zápisu. 

II.  

a)  OZ po projednání schvaluje bezúplatnou směnu pozemků mezi obcí Katov a 

Mgr. Martinem Mácou pouze za původně domluvených podmínek tj. bez jakékoli 

finanční účasti obce. 

Usnesení schváleno:  PRO 7   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

b) OZ po projednání schvaluje dodatek k vyhlášce za odvoz odpadů - 

osvobození od poplatků osoby s těžkým zdravotním postižením. 

Usnesení schváleno:  PRO 7   PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
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c)  OZ po projednání schvaluje nové ceny prodeje dříví pro rok 2019. 

Usnesení schváleno:  PRO 7   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

III. OZ bere na vědomí: 

a) rozpočtové opatření č. 9/2018 viz příloha č. 5 

b) rozpočtové opatření č. 1/2019 viz příloha č. 6 

Usnesení schváleno:  PRO 7   PROTI 0   ZDRŽEL SE  0 

c) příspěvek Ing. Vyhlídky o stavu lesů po kůrovcové a větrné kalamitě. 

IV. OZ po projednání neschvaluje finanční příspěvek MS Hubert Budislav. 

Usnesení schváleno:  PRO 7   PROTI 0   ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

9. Závěr  

Předsedající závěrem poděkovala Ing. Vyhlídkovi za příspěvěk ke stavu 

obecních lesů, Ing. Přibylovi za spravování oficiálních webových stránek 

obce Katov, paní Haně Vyhlídkové za likvidaci zimní a vytvoření jarní 

výzdoby v obci, SDH Katov za skvěle odvedenou brigádu (prořez dřevin kolem 

silnice na Budislav a zpracování dřeva na návsi). Poděkovala za účast všem 

přítomným. Zasedání ukončila ve 20:20. 

 

* * * 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ s návrhem programu 

3) Záměr o směně pozemků, kopie KN mapy s jejich zákresem 

4) Žádost MS Hubert o poskytnutí finančního příspěvku 

5) Rozpočtové opatření č.9/2018 

6) Rozpočtové opatření č.1/2019 
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Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 2. 4. 2019 

Zapisovatel: Irena Peltánová 

 

 

Ověřovatelé:  

Švejdová Jaroslava, v. r. dne 2. 4. 2019 …………………………………………… 

 

Mleziva Karel, v. r. dne 2. 4. 2019 ………………………………………………………… 

  

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 2. 4. 2019 …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

 

vyvěšeno:  2. 4. 2019 

k sejmutí: 17. 4. 2019 

sejmuto:     

    


