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Zápis č.7 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 28.12. 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 §. 93odst. 1 zákona o obcích byla 

na úřední desce Obecního úřadu Katov zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dnů, a to od 18.12.2019 do 2.1.2020. Současně byla 

zveřejněna v uvedeném období i na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz 

příloha č.1) konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva 

z celkového počtu 7 (omluven Ing. Milan Přibyl - dovolená). Zastupitelstvo 

bylo tedy prohlášeno za usnášení schopné dle §92 odst. 3 výše citovaného 

zákona.  

Předsedající seznámila přítomné s programem zasedání ZO(příloha č.2) a dala 

hlasovat. 

Hlasování: PRO  6     PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu pana Michala Junka, Dis. a 

ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu. 

Předsedající dala poté o tomto hlasovat: 

Hlasování:  PRO 6  PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

3. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 

Předsedající přečetla usnesení z minulého jednání včetně zápisu a dala 

k nahlédnutí zastupitelům. Poté dala hlasovat. 

Hlasování:  PRO 6  PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

* * * 
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4. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2020 

Předsedající seznámila zastupitele se schváleným návrhem rozpočtu, který 

byl řádně projednán na minulém zasedání obce a zveřejněn po dobu 15 dnů na 

úřední desce i na elektronické úřední desce. Rozpočet pro rok 2020 byl 

navržen jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje 2 358 000 Kč. Poté dala hlasovat o 

schválení rozpočtu. 

Hlasování: PRO  6   PROTI   0    ZDRŽEL SE   0 

* * * 

5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.10 

Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.10. Poté dala 

hlasovat(příloha č.4). 

Hlasování:   PRO 6  PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

6.  Projednání a schválení střednědobého výhledu 2020-2022 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 

na rok 2020-2022 (viz příloha č.5). ZO výhled projednalo a schválilo. 

 

Hlasování:   PRO  6   PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 

 

 

* * * 

 

7.  Projednání a schválení návrhu navýšení platu neuvolněné 

starostce a neuvolněnému místostarostovi dle metodického 

doporučení v oblasti odměňování členů zastupitelstev dle 

novely NV č.318/2017 Sb. 
 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem navýšit odměny neuvolněné 

starostce a neuvolněnému místostarostovi v souvislosti se zvyšováním platů 

státním zaměstnancům. V polovině prosince byla schválena novela zákona o 

odměňování zastupitelů, účinnost tohoto legislativního opatření platí dnem 

1.1.2020. Navrhla tedy navýšit odměnu pro neuvolněnou starostku o 1500,-Kč 

a neuvolněnému místostarostovi o 1300,-Kč. Poté požádala předsedkyni 

finanční komise, aby se k návrhu vyjádřila. Ta s návrhem souhlasila s tím, 

že za práci, kterou oba vykonávají ve prospěch obce a která je velkým 

přínosem pro rozvoj obce, si oba navýšení odměny zaslouží. 

 

Odměny jsou stanoveny takto: 

Marcela Procházková Dvořáková, odměna za výkon funkce starostky jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16 500 Kč. 

 

PRO  6   PROTI   0   ZDRŽEL SE    1 

 

Ing. Jan Vyhlídka, odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 
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člena zastupitelstva obce ve výši 14 300 Kč.  

 

Hlasování:   PRO 6     PROTI 0      ZDRŽEL SE  1 

 

* * * 

 

8. Zvolení inventarizační a likvidační komise 

Předsedající navrhla složení inventarizační a likvidační komise k provedení 

inventarizace majetku obce k 31.12.2019. 

Michal Junek, DiS. - předseda, Ing.Jan Vyhlídka, František Semrád, Marie 

Dvořáková - členové 

Hlasování:   PRO 6     PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

9.  Různé - žádost o finanční příspěvek pro kroužek sportovní 

gymnastiky při MŠ a ZŠ Tučapy 

Předsedající navrhla přispět 1000 Kč. 

Hlasování:   PRO 6    PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

10. Diskuse 

První se do diskuse přihlásil Ing. Jan Vyhlídka - místostarosta obce. 

Poděkoval starostce paní Marcele Procházkové Dvořákové za její zodpovědnou 

práci pro obec. 

Dále se vyjádřil k situaci v lese (kůrovcová kalamita). Poděkoval všem 

brigádníkům, kteří pomáhali při výsadbě stromků a stavění nových oplocenek. 

Druhý se do diskuse přihlásil místní občan, který nesouhlasí se sazbou za 

odměňování za práci v lese a navrhuje odměnu navýšit ze 120 Kč/hod. na 150 

Kč/hod. S tím zastupitelé nesouhlasí. 

Třetí se do diskuse přihlásila starostka obce, která uvedla, že se při 

výroční hasičské schůzi dohodla se zástupci SDH Katov, že v příštím roce 

udělají pro obec jednu brigádu a zajistí program na dětský den. 

Dále uvedla, že byly podány 2 žádosti o dotace z POV, tak jak bylo 

dohodnuto na minulém zasedání obce. 

Poté paní starostka požádala paní Jaroslavu Švejdovou - zastupitelku obce, 

zda by znovu vysvětlila systém sběru olejů, tato povinnost nastává od 
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1.1.2020. Sběr olejů je zajištěn v hasičské schráni na návsi (každou středu 

od 17.30 hod. do 20 hod.) do plastové nádoby k tomu určené, kterou při 

naplnění odveze specializovaná firma, se kterou má obec smlouvu.  

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 

 

* * * 
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11. Usnesení č.7/2019 ze schůze ZO Katov konaného dne 

28.12.2019 

I. ZO po projednání bere na vědomí                                                                                                                                                          

 

Bod 5.  Rozpočtové opatření č.10. 

PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

II. ZO po projednání souhlasí 

 

Bod 2. – s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem  

    PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

Bod 3. – se zápisem a usnesením z minulého jednání - bez připomínek 

PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

III. ZO po projednání schvaluje 

Bod 4. Rozpočet na rok 2020 byl navržen jako vyrovnaný - příjmy i výdaje 

jsou navrženy ve výši 2 358 000 Kč. 

PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

Bod 6. Střednědobý výhled 2020-2022. 

PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

Bod 7. Návrh navýšení odměny neuvolněné starostce o 1 500 Kč a neuvolněnému 

místostarostovi o 1 300 Kč.   

Odměny byly stanoveny takto: 

Marcela Procházková Dvořáková, odměna za výkon funkce starostky jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16 500 Kč. 

Ing. Jan Vyhlídka, odměna za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 14 300 Kč. 

PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

Bod 8. Zvolení inventarizační a likvidační komise ve složení: 

Michal Junek, Dis. - předseda, Ing. Jan Vyhlídka, František Semrád, Marie 

Dvořáková - členové 

PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

Bod 9. Finanční příspěvek pro kroužek sportovní gymnastiky ve výši 1000 Kč. 

PRO 6 - schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení schváleno 6 hlasy. 

 

* * * 
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12. Závěr 

Závěrem starostka obce, paní Marcela Procházková Dvořáková, poděkovala panu 

místostarostovi Ing. Janu Vyhlídkovi za spolupráci a pečlivou práci 

v obecních lesích. Všem zastupitelům za týmovou práci, které si velice 

váží. Všem přítomným poděkovala za pozornost a popřála šťastný nový rok. 

Zároveň všechny pozvala na připravené pohoštění. Zasedání zastupitelstva 

poté ukončila ve 21 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání ZO 

3) Rozpočet na rok 2020 

4) Rozpočtové opatření č. 10 

5) Střednědobý výhled 2020-2022 

6) Žádost o finanční příspěvek pro kroužek sportovní gymnastiky 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 30. 12. 2019 

Zapisovatel: Michal Junek, Dis. 

Ověřovatelé:  

Jaroslava Švejdová, v. r. dne 30. 12. 2019 ………………………………………………………………………………… 

 

 

Mleziva Karel, v. r. dne 30. 12. 2019 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 30. 12. 2019 …………………………………………………… 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

Vyvěšeno:30. 12. 2019 

Sejmuto: 
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