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Zápis č.9 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 24.6.2020 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19.45 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 9.6.2020 do 

25.6.2020. 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 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 

7. Zastupitelstvo bylo prohlášeno za usnášení schopné dle §92 odst. 3 výše 

citovaného zákona.  

 

* * * 

2. Schválení programu 

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

dala hlasovat. 

Hlasování: PRO  7    PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelkou zápisu paní Irenu Peltánovou a 

ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu. 

Předsedající dala poté o tomto hlasovat: 

Hlasování:  PRO 7   PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 
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Předsedající přečetla usnesení z minulého jednání a včetně zápisu dala 

k nahlédnutí zastupitelům. 

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek 

 

* * * 

 

5. Seznámení se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření obce za 

rok 2019 a přijetí náprav a opatření 

Starostka Marcela Procházková Dvořáková seznámila zastupitele s výsledkem 

přezkumu hospodaření konaného dne 28.5.2020, kdy upozornila, že celá zpráva 

byla řádně zveřejněna na elektronické i úřední desce.  Poté dala hlasovat. 

Zastupitelé obce souhlasí s přijetím opatření k nápravě chyb. 

PRO    7    PROTI   0   ZDRŽEL SE    0 

 

* * * 

 

6. Schválení hospodaření obce za rok 2019, závěrečný účet obce 

2019 

Předsedající seznámila zastupitele obce s Návrhem závěrečného účtu obce Katov 

za rok 2019. Opět zdůraznila, že byl řádně vyvěšen na elektronické i úřední 

desce.  

Seznámila podrobněji se zůstatky na účtech:  

-účet ČNB 780 781 Kč 

-účet Poštovní spořitelny 3 379 661 Kč (dotace celkem 325 000 Kč) 

Poté dala hlasovat. Zastupitelé obce souhlasí s celoročním hospodařením obce 

Katov a schvalují závěrečný účet bez výhrad. 

Hlasování:   PRO 7    PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

7.  Schválení účetní závěrky obce sestavenou k 31.12.2019 

Předsedající seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2019. ZO 

schválilo účetní závěrku všemi hlasy. 

 

Hlasování:   PRO  7   PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 
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* * * 

 

8.  Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2020 
 

Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.2/2020. (viz 

příloha č.3). Schváleno všemi hlasy. 

 

Hlasování:   PRO 7     PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

9.  Projednání a schválení smlouvy o pronájmu části OÚ(pivnice) 

Předsedající seznámila zastupitele se situací o pronájmu části OÚ. Po domluvě 

na minulém zasedání vyvěsila záměr o pronájmu(viz příloha č.4), kdy se 

přihlásil jediný zájemce. Navrhla tomuto zájemci pivnici pronajmout za těchto 

podmínek. Roční nájem  1 Kč, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 

3 měsíce pro obě strany, opravy do 1000 Kč bude hradit nájemce, ostatní 

náklady a opravy hradí pronajímatel. Jedinou podmínku navrhla, že po domluvě 

lze zapůjčit pronajímaný objekt k soukromé akci(oslavě). Dále paní starostka 

navrhla dovybavit pivnici o myčku skla a zajistit příjem služeb O2TV. 

Zastupitelé souhlasí všemi hlasy a pověřují starostku k přípravě a podpisu 

smlouvy. 

PRO     7    Proti    0    ZDRŽEL SE    0 

 

* * * 

 

10.  Projednání a schválení vstupu obce do Místní akční 

skupiny Lužnice či Místní akční skupiny Česká Kanada 

Starostka informovala přítomné o tom, že končí programové období 2014-2020 

zařazení obce Katov do územní působnosti MAS Lužnice a navrhla zastupitelstvu 

změnu členství z důvodu propojení hranic zájmového území katastrů vesnic 

mikroregionu Pod Horou a slabší součinnosti s vedením MAS Lužnice ve 

vyřizování dotací. Navrhla vstoupit na roky 2021-2027 do MAS Česká Kanada 

o.p.s. Příspěvek z rozpočtu obce bude činit 1 Kč/obyvatel/rok pro MAS Česká 

Kanada o.p.s od 1.1.2021 a každý další rok. Zastupitelstvo obce Katov 

souhlasí, aby byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území na roky 

2021-2027 na celé území MAS Česká Kanada. Zastupitelstvo schválilo členství 

obce v MAS Česká Kanada všemi hlasy. 

PRO  7    PROTI    0     ZDRŽEL SE   0 
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* * * 

 

11. Projednání a schválení příspěvku na výstavbu DČOV 

Předsedající se omluvila, že nedokázala připravit strategii příspěvků na 

DČOV. Vyskytli se nové skutečnosti, kdy stále více chalupářů žádá o výstavbu 

centrální čističky a proto je třeba důkladně zvážit všechny skutečnosti. Poté 

předala slovo panu místostarostovi ing. Janu Vyhlídkovi, který hovořil o 

domácích čističkách vod, ale také o tříkomorových septicích s pískovou 

fitrací, kde jsou nižší pořizovací náklady a je vhodný i pro chalupáře. 

Zdůraznil, že centrální čistička by byla velmi nákladná, cca 12-15 mil.+ mzda 

pro obsluhu. Navíc není v obci, i vzhledem k výškovým poměrům, vhodné místo 

k vybudování. 

Zastupitel p. Semrád podotkl, že lze na DČOV zažádat také dotace. Paní 

starostka vysvětlila, za jakých podmínek tyto dotace Ministerstvo zemědělství 

poskytuje a jak by fungoval systém výstavby za předpokladu dotační podpory, 

což je pro obec nevýhodné. 

Zastupitel ing. Milan Přibyl navrhl zajistit odborníka na problematiku 

čištění splaškových vod. Byl tím starostkou pověřen. 

Dále navrhla komisi ve složení: Marcela Procházková Dvořáková, ing.Jan 

Vyhlídka a ing. Milan Přibyl pro přípravu konečné verze příspěvků na DČOV, 

nebo septiků na základě jednání s odborníky. 

Zastupitelé souhlasí s navrženou komisí a pověřují ji k přípravě podkladů o 

vyplácení příspěvků všemi hlasy. 

PRO     7   PROTI   0   ZDRŽEL SE    0 

 

* * * 

 

12. Projednání a navýšení příspěvku na vodovodní vrty 

Místostarosta ing. Jan Vyhlídka navrhl navýšit příspěvek z dosavadních 15 000 

Kč na 30 000 Kč a to z důvodu potřeby občanů pořizovat vrty, protože v obci 

není vybudovaný vodovod. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 30 000Kč  a 

pověřují starostku vypracovat smlouvu. 

PRO   6    PROTI   0   ZDRŽEL SE   1 

 

* * * 

 

13. Diskuse - různé 

První příspěvky do diskuse měla starostka obce paní Marcela Procházková 

Dvořáková. 
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a) Informovala o stavebním plánu na parcele č.p.871. Původně to byl 

v územním plánu pozemek určený jako bydlení, zahrady. Při tvorbě 

územního plánu byla přijata námitka majitele tohoto pozemku a pozemku 

parc.č. 366/2. Námitce bylo vyhověno a doplněno, že zde může být 

vystavěna stavba určená v ÚPD jako podmínečně přípustná. Nyní už ani 

jeden pozemek není původních majitelů. V rámci stavebního řízení byly 

řešeny námitky účastníků řízení. Na základě těchto námitek byl projekt 

pozměněn. Zastupitelé nemají k této diskusní části žádné námitky a 

souhlasí s touto stavbou. Navíc se necítí být povinni suplovat 

povinnosti stavebního úřadu v Soběslavi. 

b) Starostka informovala zastupitele o žádosti na poskytnutí finančního 

příspěvku HZS Tábor, kde dle jejího názoru není nutné příspěvek 

poskytnout. Zde se přihlásil zastupitel p. Semrád - velitel SDH Katov 

a promluvil o důležitosti tento záměr podpořit. Navrhl částku 2000,-

Kč. Starostka dala o této částce hlasovat.  

   Schváleno 6 hlasy, 1 hlas proti 

c) Předsedající dále promluvila o nabídce divadelních představení a 

letního kina. Zastupitelé tyto nabídky odmítli. 

d) Slovo si vzal místostarosta Ing. Vyhlídka. Promluvil o situaci v lese 

v rámci kůrovcové kalamity. Navrhl snížení ceny palivového dřeva: 

    oddenky a shnilé dřevo 200 Kč/m3 

    špičky 380 Kč/m3 

Schváleno 7 hlasy 

e) Předsedající promluvila o připsání finanční hotovosti v rámci POV. 

Zatím nebyl připraven projekt na vykácení starých hlohů a obnovu zeleně 

podél silnice. Diskutovalo se, jaké stromy by měly nahradit stávající 

hlohy. Na návsi se odstraní staré odrostlé thuje a nahradí se listnatými 

stromy. Druh bude určen později. 

f) Předsedající promluvila o přípravách akcí na léto - pouť, rybářské 

závody, ping pongový turnaj. 

g) Poděkovala všem za skvěle vydaření dětský den. Ocenila týmovou práci 

občanů, čehož si velice váží. 

 

* * * 
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13. Usnesení 

I. ZO po projednání bere na vědomí                                                                                                                                                          

 

Bod 8 – Rozpočtové opatření č.2/2020 

Pro 7 - schváleno všemi hlasy 

Bod 4 – kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 

 

II. ZO po projednání souhlasí 

 

Bod 3 - s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem  

PRO 7 - schváleno  

Bod 5 - S přijetím opatření k nápravě chyb z přezkumu hospodaření obce za 

rok 2019(k nahlédnutí na OÚ). 

PRO: 7 - schváleno 

Bod 10 - Aby katastrální území obce Katov bylo začleněno do územní působnosti 

MAS Česká Kanada o.p.s. na roky 2021-2027. Aby byla zpracována Integrovaná 

strategie rozvoje území na roky 2021-2027 na celé území MAS česká Kanada. 

S příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 1 Kč/obyvatele/rok pro MAS Česká Kanada 

o.p.s. od 1.1.2021, jakož i pro následující roky. 

PRO: 7 

Bod 11 - S navrženou komisí k přípravě podkladů o vyplácení příspěvků na 

DČOV. 

PRO: 7 

Se stavbou rodinného domu na pozemku č.p.871 - bez námitek. 

 

III. ZO po projednání schvaluje 

 

Bod 2 - Program veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

PRO 7 - schváleno 

Bod 6 - Hospodaření obce za rok 2019, závěrečný účet obce 2019. 

PRO 7 

Bod 7 - Účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2019. 

PRO 7 

Bod 9 - Pronájem části OÚ – pivnice 
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PRO 7 

Bod 12 

Navýšení příspěvku na vodovodní vrty z 15 000 Kč na max. částku 30 000 Kč. 

PRO 6   PROTI  1 

Schvaluje příspěvek 2000 Kč  poskytnutí finančního příspěvku HZS Tábor na 

pračku hasičských uniforem. 

PRO 6   PROTI  1 

Schvaluje snížit cenu palivového dříví - oddenky a shnilé dříví 200 Kč/m3, 

špičky 380 Kč/m3 

PRO 7 

        

IV. ZO po projednání ukládá 

Starostce obce připravit podklady pro projednání a schválení příspěvků OÚ 

občanům na výstavbu domácích čističek odpadních vod. 

Starostce připravit a podepsat smlouvu o pronájmu části OÚ (pivnice). 

Starostce připravit smlouvu o navýšení příspěvku na vodovodní vrty. 

 

Usnesení schváleno 7 hlasy 

 

* * * 

14. Závěr 

Závěrem starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková, poděkovala 

všem za účast a za pozornost. 

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 21,30 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání  

3) Rozpočtové opatření č.2/2020 

4) Záměr o pronájmu 
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Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 29. 6. 2020 

Zapisovatelka: Irena Peltánová 

Ověřovatelé:  

Jaroslava Švejdová, v. r. dne 29. 6. 2020……………………………………………… 

 

Mleziva Karel, v. r. dne 29. 6. 2020 ………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 29. 6. 2020  

 

 

…………………………………………………… 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

Vyvěšeno:29.6.2020 

Sejmuto: 


