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Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 26.6. 2019  

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19.30 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 11. 6. 2019 do 26. 6. 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 pana Michal Junka, 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 pana 

Michala Junka, ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla 

Mlezivu.  

* * * 

 

3. Schválení programu 

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

doplnila program o jeden povinný bod a tím je kontrola zápisu a usnesení 

z minulého jednání. Předložený a přednesený program bez připomínek. 

Předsedající dala hlasovat o programu zasedání: 

Hlasování:  PRO 7      PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo program schválilo. 



OBEC KATOV, Katov 28, 392 01 Soběslav 
IČ: 00582808, IDDS: a3jed86, tel.: 602 247 255, e-mail: obec.katov@volny.cz 

 

 
 

* * * 

4. Seznámení se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 

2018 a přijetí nápravy opatření 

Kontrolou byly zjištěny pouze chyby a nedostatky méně závažného charakteru. 

Zastupitelé bez připomínek a souhlasí s přijetím opatření k nápravě chyb 

dle přílohy č.3 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo s nápravným opatřením souhlasilo. 

 

* * * 

 

5.  Schválení hospodaření obce za rok 2018, závěrečný účet 

obce za rok 2018 

Předsedající předložila závěrečný účet obce za rok 2018 a seznámila 

zastupitele s hospodařením obce za rok 2018. viz. Příloha č. 4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2018 a 

souhlasí bez výhrad. 

 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

 

6.  Schválení účetní závěrky obce za rok 2018 sestavenou 

k 31.12.2018 
 

Předsedající seznámila zastupitelstvo s účetní závěrkou obce Katov za rok 

2018 sestavenou k 31.12.2018. 

 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo souhlasilo s účetní závěrkou za rok 

2018. 

 

* * * 

 

7.   Schválení mimořádné odměny pro bývalého starostu Ing. 

Jana Vyhlídku 
 

Předsedající navrhla odměnu pro Ing. Jana Vyhlídku za 26 let nadstandartně 

odvedené práce pro obec Katov na pozici starosty obce a to ve výši 

dvojnásobku schváleného platu místostarosty tj. 25.000,- Kč Odměna byla 
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řádně projednána, schválena a vyplacena. Při přezkumu hospodaření obce za 

rok 2018 bylo kontrolou zápisu ze zasedání obce ze dne 21.11.2018 zjištěno, 

že odměna nebyla schválena jako samostatný bod dle zákona o obcích 

č.128/2000 Sb. § 76 odstavec (4) a (5) „Návrh na poskytnutí mimořádné 

odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod 

navrženého programu připraveného zasedání zastupitelstva obce. Návrh na 

poskytnutí mimořádné odměny zastupitelstva obce musí být odůvodněn a 

projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce.“ 

 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelstvo souhlasí a jednohlasně schvaluje 

mimořádnou odměnu pro Ing. Jana Vyhlídku. 

 

* * * 

 

8.  Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu 

s obcí Tučapy 

Předsedající seznámila zastupitelstvo s dohodu o vytvoření společného 

školského obvodu s obcí Tučapy k zajištění podmínek pro poskytování 

základního vzdělávání viz příloha číslo 6. 

 Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelé souhlasí 

 

* * * 

 

9. Seznámení a projednání rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4 

Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2, 3 a 4 viz 

příloha č.7, 8 a 9 

Hlasování:   PRO 7      PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

Výsledek hlasování: zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením 

 

 

* * * 

10. Plán akcí – léto, podzim 2019 

Předsedající seznámila zastupitele s harmonogramem akcí v obci Katov pro 

období léto, podzim 2019: 

Pouť 23., 24.8.2019 
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Rybářské závody 3.8.2019 dle aktuálního počasí. Termín nelze s přesností 

naplánovat. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

* * * 

11. Dovybavení dětských hřišť z programu POV 

Předsedající seznámila zastupitelstvo s návrhem prvků na dovybavení 

dětských hřišť. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s čerpáním dotace 

90.000,- Kč při investici 150.000,- Kč na obnovu dětského hřiště. Návrh 

obsahuje: nový 6ti hran, lezecká stěna, basketbalový koš, venkovní ping 

pongový stůl, lavičky, výměna kluzné plochy a dořešení dopadové plochy u 

lezecké stěny. Práce na hřištích proběhnou na podzim roku 2019. 

Zastupitelstvo obce Katov bere na vědomí a ukládá starostce zjištění více 

informací. Jednání budou probíhat s firmou Wotan Forest a.s. 

* * * 

12. Informace o stavu kůrovce v obecních lesích 

Předsedající předala slovo Ing. Janu Vyhlídkovi, aby informoval zastupitele 

o stavu kůrovce v obecních lesích. Zastupitelstvo poskytnuté informace bere 

na vědomí.  

* * * 

13. Diskuse 

- poděkování hasičům za ukázku techniky při příležitosti DD 

- poděkování starostky obce Katov, paní Marcely Procházkové Dvořákové za 

vydařenou akci, která se konala 19.4.2019 tj. Velikonoční tvůrčí dílna pro 

děti a večerní posezení při hudbě místních občanů a chalupářů 

- dle dohody z minulého jednání ZO proběhla výměna písku v místním 

pískovišti 

- řešení situace kolem sečení místních talut u místní komunikace obce Katov 

- přistavení kontejneru na směsný odpad. Předsedající se velmi rozsáhle 

věnovala třídění odpadu v obci. Znovu byly připomenuty pravidla pro jeho 

třídění. Zejména nabádala občany obce Katov, aby se na místo, kde se „pálí 

čarodějnice“ vyvážel pouze a jen dřevní odpad určený ke spálení. Proběhla 

domluva se zastupiteli, že dojde k označení prostoru cedulí se zákazem, 

který bude jasně formulován. 

- členka zastupitelstva paní J. Švejdová připomněla sběr olejů, který již 

několik měsíců funguje formou slévání do sběrné nádoby umístěné v místní 

hasičárně. 
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- druhým jejím příspěvkem byl návrh vymalovat obecní budovu na místní 

návsi. Předběžně byl tímto pověřen pan Martin Král, který souhlasil. 

Termín: v průběhu podzimu roku 2019. 

- s dalším příspěvkem se přihlásil místní chalupář. Přednesl svůj názor 

ohledně schválené místní obecní vyhlášky, ve které zastupitelstvo 

odhlasovalo udržování nedělního klidu (zákaz sečení, řezání dřeva a zákaz 

používání hlučné techniky). Vyhláška je ze dne 28.6.2017. Předsedající 

poděkovala chalupáři za příspěvek, ale zároveň zdůraznila, že v tomto 

případě existují pouze dvě varianty. A to: buď vyhlášku ponechat ve 

stávajícím znění a nebo jí bez výjimky zcela zrušit. ZO souhlasili s tím, 

že se vyhláška měnit nebude.  

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC KATOV, Katov 28, 392 01 Soběslav 
IČ: 00582808, IDDS: a3jed86, tel.: 602 247 255, e-mail: obec.katov@volny.cz 

 

 
14. Usnesení 

I. ZO po projednání bere na vědomí a pověřuje 

 

Bod 1. – doplňující bod programu kontrola zápisu a usnesení 

z minulého jednání – bez připomínek 

PRO: 7 

 

Bod 9. – rozpočtová opatření – bez připomínek 

PRO: 7 

 

Bod 10. – plán akcí léto 2019 – bez připomínek 

PRO: 7 

 

Bod 11. – dovybavení dětských hřišť z POV – pověřuje starostku obce 

o zjištění více podrobností o nabídce firmy Wotan Forest a.s. 

PRO: 7 

 

Bod 12. – stav obecních lesů napadených kůrovcem 

 

II. ZO po projednání schvaluje  

 

Bod 4. -  hospodaření obce za rok 2018 a závěrečný účet obce za rok 

2018 – bez připomínek 

PRO: 7 

 

Bod 5. – účetní závěrku obce k 31.12.2018 – bez připomínek 

PRO: 7 

 

Bod 6. – již vyplacenou odměnu pro bývalého pana starostu dle 

opatření nápravy chyb z přezkumu hospodaření za rok 2018 
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PRO: 7 

 

Bod 7. – vytvoření dohody společného školského obvodu spádové 

základní školy 

PRO: 7 

 

III. ZO po projednání souhlasí 

 

Bod 2. – s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem  

PRO: 7 

 

Bod 3. – s přijetím opatření k nápravě chyb z přezkumu hospodaření 

obce za rok 2018 

PRO: 7 

 

Usnesení schváleno 7 hlasy 

 

 

 

15. Závěr 

Předsedající požádala občany o uctění památky zesnulého pana Jiřího 

Stránského minutou ticha.  

Následně starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková, 

poděkovala zastupitelům obce za týmovou práci pro obec, čehož si velice 

váží. Panu místostarostovi Ing. Janu Vyhlídkovi za pečlivou práci 

v obecních lesích při kůrovcové kalamitě. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ s návrhem programu 

3) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018 a přijetí nápravy 

opatření 

4) Závěrečný účet obce za rok 2018 

5) Účetní závěrka k 31.12.2018 

6) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

7) Rozpočtová opatření číslo 2 

8) Rozpočtová opatření číslo 3 

9) Rozpočtová opatření číslo 4 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 3.7.2019 

Zapisovatel: Michal Junek DiS. 

Ověřovatelé:  

Švejdová Jaroslava, v. r. dne 3. 7. 2019 …………………………………………… 

 

Mleziva Karel, v. r. dne 3. 7. 2019 ………………………………………………………… 

  

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 3. 7. 2019 …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 
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