
 

 Zápis č. 1/2014 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

dne 26.3.2014 

 

 
Přítomní členové OZ :  Ing. Jan Vyhlídka, Jaroslava Švejdová, Ing. Milan Přibyl,  

                                     Jiří Košťálek, Ing. Jiří Novák, Jiří Vojta, Marcela Dvořáková 
  

 

 

 

Program :  

 

 1. Připravenost akcí 2014 

 2. Postup schvalování územního plánu 

 3. Posouzení nabídky úřadu práce na možnost využití nezaměstnaných na veřejně prospěšné  

     práce 

 4. Projednání organizace připravovaného srazu rodáků 

 5. Různé – připomínky občanů. 

   

  

 

 

 

   Schůze byla zahájena v 19.35 hod. schválením programu ( pro - 7), zapisovatel – Marcela 

Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Jiří Vojta (pro – 7). 

 

 

1. Starosta seznámil přítomné s přípravou akcí rozpočtu 2014. Obci byla schválena dotace na 

opravu místních komunikací z POV ve výši 150 tis. Kč. Na krajský úřad byla předložena 

žádost o dotaci na zhotovení územního plánu, kde je předpoklad získání 50% nákladů na jeho 

pořízen, tj. cca 67 tis. Kč. 

 

 

2. Starosta podal zprávu o stavu dokončování územního plánu. Návrh bude během cca 1-2 

měsíců zveřejněn na úřední desce  a webových stránkách obce. Po dobu zveřejnění (30 dnů) 

budou moci občané dávat připomínky, 30 dnů po zveřejnění bude následovat veřejné 

projednání. Nejpozdější termín podání připomínek je 7 dnů po veřejném projednání. Po 

projednání připomínek bude následovat jeho schválení zastupitelstvem obce.  

 

 

3. Starosta přednesl nabídku úřadu práce zaměstnat tak jako v minulém roce pracovníky 

vedené na tomto úřadě jako nezaměstnané na veřejně prospěšné práce v obci. Vzhledem 

k termínu zajišťování jarních prací již podal žádost o uvolnění 2 pracovníků, konkretně Jiřího 

Vojty a Marie Molíkové. Tito pracovali v obci ke spokojenosti již v roce 2013. Úřad práce 

poskytuje obci měsíční příspěvek na jednoho pracovníka 11.000,- Kč. Starosta navrhuje 

ponechat těmto zaměstnancům platy z roku 2013, kdy byl příspěvek podstatně vyšší a rozdíl 

doplatit z rozpočtu obce. 

 

 



4. Zastupitelka Jaroslava Švejdová navrhla termín připravovaného srazu rodáků na sobotu 

21.června 2014. Přípravný výbor zajistí zaslání pozvánek na zjištěné adresy. Finanční 

příspěvek pozvaných nebude v této fázi vybírán, dle potřeby bude vybrán na srazu a část 

nákladů ponese obec. 

 

 

Navrhuje se následující program :  

- 14.30 sraz rodáků před obecním úřadem 

- 15.00 přivítání a projev starosty 

- 15.30 prohlídka obce 

- 16.00 posezení při kávě, prohlídka obecní kroniky, večeře 

- 18.30 mše v místní kapličce 

- 20.00 taneční zábava na parketě 

 

5. Místostarostka Marcela Dvořáková seznámila s novelou zákona č. 459/2013, která 

stanovuje nový způsob konstrukce odměn členů zastupitelstev obcí vykonávající funkci 

starosty. Novela nastavila systém, který má odstranit stávající disproporce vznikající při jejich 

odměňování ve srovnání s uvolněnými starosty. Podle nového § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 

37/2003 Sb. neuvolněnému členu zastupitelstva obce, vykonávajícímu funkci starosty, může 

být poskytnuta měsíční odměna až do výše 0,6 násobku odměny podle přílohy č. 1 pro 

uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. V případě naší obce to 

pro neuvolněného starostu je maximálně 16.455,- Kč. Po diskusi, kdy součástí táto odměny je 

i odborná správa(starosta má pro tuto činnost odbornou způsobilost) a výkonná správa v 

obecních lesích, byla schválena měsíční odměna 13.000,- Kč. Tato částka neovlivní zásadně 

hospodaření obce a odpovídá množstvím práce, povinnostem a zodpovědnosti zastávané 

funkce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva dne 24.9.2013 : 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      

 

1. Přijetí 2 pracovníků, kteří jsou vedeni jako nezaměstnaní na úřadu práce, na veřejně 

prospěšné práce v obci. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu 6-ti měsíců s nástupem 

od 1.4. 2014. Obec obdrží od úřadu práce na každého pracovníka příspěvek 11 tis. 

Kč/měsíc, platové podmínky těchto zaměstnanců zůstávají stejné jako v r. 2013 s tím, 

že rozdíl bude doplácen z prostředků obce. 

            Pro : 7 

       

     2.   Měsíční odměnu starosty ve výši 13.000,- Kč s platností od 1.4.2013. Součástí odměny  

           je výkon odborné a výkonné správy v obecních lesích. Pro činnost obce i správu  

           obecních lesů souhlasí zastupitelstvo s úhradou náhrad cestovních výloh za  

           používání vlastního osobního vozidla.  

           Pro : 6   Zdržel se : 1 

 

.   3.   Termín srazu rodáků na 21.6.2014 s navrženým programem a organizační výbor ve  

          Jan Vyhlídka – předseda, Jaroslava Švejdová, Miroslava Gerlová - členové 

 

    

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :  

 

     4.  Zprávu starosty o připravenosti akcí rozpočtu 2014. 

          Pro : 7 

 

 

 

Schůze ukončena ve 20.45 hod. 

 

Zapsala : Marcela Dvořáková 

 

 

Zápis ověřili : 

 

Jaroslava Švejdová …………………  

        

 

Jiří Vojta   ……………………..  

                                                                                            Starosta : 

                                                                          

 


