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Zápis č.11 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 16.12.2020 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu 

Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 18 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 

8.12.2020 do 17.12.2020. 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 usnášeníschopné dle 

§92 odst. 3 výše citovaného zákona.  

Seznámila zastupitele s novou paní účetní obce Katov a přivítala jí. 

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

Tento program doplnila v bodě 4 o rozpočtové opatření č. 7. 

PRO  7    PROTI  0    ZDRŽEL SE  0 

* * * 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu pana Ing. Milana Přibyla a 

ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu. 

Předsedající dala poté o tomto hlasovat: 

PRO 7    PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

* * * 

3. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 

Předsedající přečetla usnesení z minulého jednání a včetně zápisu dala 

k nahlédnutí zastupitelům. 

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek. 

* * * 

4. Rozpočtová opatření č. 3,4,5,6,7/2020 
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Předsedající požádala paní účetní, aby vysvětlila zastupitelům, čeho se 

týkají rozpočtová opatření. Zastupitelé souhlasí. 

PRO   7    PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

* * * 

5. Projednání a schválení rozpočtu 2021 

Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na elektronické i úřední desce dne 

25.11.2020. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje 3 296 000 

Kč. Předsedající seznámila zastupitele se stavy na účtech k 30.11.2020. 

ČSOB 4 098 000,-Kč, ČNB 1 392 000,-Kč. Tento rozpočet není postaven na 

hranici našich možností, stále máme rezervu. 

PRO   7     PROTI   0     ZDRŽEL SE  0 

* * * 

6. Stanovení termínu inventarizace majetku obce za rok 2020, 

jmenování inventarizační a likvidační komise 

Starostka vydává příkaz o provedení inventarizace, která bude probíhat od 

17.12.2020- 31.1.2021 

Předsedou navrhuje Ing. Milana Přibyla, členové Ing. Jan Vyhlídka a pan 

František Semrád. 

Zastupitelé souhlasí. 

PRO   7    PROTI   0    ZDRŽEL SE  0 

* * * 

7. Projednání a schválení podání žádosti o dotace z POV na rok 

2021 

Naskýtá se možnost podat 2 žádosti o dotace z Programu obnovy venkova. 

Návrh je podán jako prioritní žádost o dotaci na veřejné osvětlení, výměna 

stávajících hlavic za LED lampy. Jako druhá žádost byla navržena oprava 

místní kapličky, venkovní omítky a okapy. Zastupitelé schvalují podání 

žádostí o dotace z POV a pověřují starostku tyto žádosti připravit a 

odeslat. 

Hlasování:   PRO   7   PROTI   0   ZDRŽEL SE   0 

* * * 

8. Projednání a schválení odměn pro zastupitele obce 

Starostka obce navrhla odměnu pro zastupitele za jejich práci. Jedná se o 

ty zastupitele, kteří nejsou předsedy finančního a kontrolního výboru. 

Návrh k výplatě je 200,-Kč měsíčně s platností od 1.1.2021. 
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PRO   7    PROTI   0    ZDRŽEL SE   0 

* * * 

9. Projednání a schválení výše místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu. Projednání, schválení a 

vydání OZV. 

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle platné 

legislativy vychází poplatek na rok 2021 ve výši cca 1050,-Kč na obyvatele. 

Stávající poplatek je 300,-Kč na obyvatele a 300,-Kč na rekreační objekt. 

Povinná částka je 250,-Kč, tudíž občan doplácí 50,-Kč. Proto navrhuji 

navýšení o 100,-Kč na obyvatele s výjimkou osvobození od platby tělesně 

postižené osoby a děti narozené v ten rok. Dále navrhuji navýšit místní 

poplatek pro rekreační objekt o 300,-Kč na 600,-Kč.  

Místní poplatek z chovů psů zůstává stejný, a to 50 Kč/pes. 

PRO   7    PROTI   0    ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, která vstoupí v platnost 

1.1.2021 a zároveň zrušuje OZV č.2/2019 ze dne 28.12.2019. 

PRO   7    PROTI   0    ZDRŽEL SE   0 

* * * 

10. Projednání a schválení užívání osobního automobilu pro 

pracovní účely-pojištění. 

Starostka obce požádala zastupitele o schválení užívání osobního automobilu  

pro pracovní účely a schválení příspěvku na úhradu havarijního pojištění. 

1/3 ze stávající částky bude platit paní starostka, 2/3 obec. Zastupitelé 

souhlasí a schvalují. 

PRO   7    PROTI   0    ZDRŽEL SE   0 

* * * 

11. Projednání a schválení darů při příležitosti jubilea 

Doposud se dávaly věcné dary občanům od 60 let. Předsedající navrhla 

navýšení věku od 70 let. Zde byl vznesen protinávrh odměňovat jubilanty od 

věku 65 let. Tento protinávrh byl schválen. Od věku 90 let - věcná odměna 

každý rok. Výše poskytovaného daru v podobě dárkového koše v hodnotě 700,-

Kč zůstává. 

Každoroční příspěvek v hodnotě 500,- Kč vyplácen před vánočními svátky 

občanům od 60 let, bude přiznán nově občanům od 65let. 
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Nově narozeným občánkům navržen navýšit příspěvek ze stávajících 2000,- na 

5000,- Kč. 

PRO   7    PROTI   0    ZDRŽEL SE    0 

* * * 

12. Projednání a schválení příspěvků na DČOV dle připraveného 

návrhu 

Zastupitel Ing. Milan Přibyl předložil Pravidla, žádost a smlouvu pro 

vyplácení příspěvků na DČOV (viz příloha č.4, č.5. a č.6). 

Zastupitelé se shodli na příspěvku v této výši: paušál 40 000,- Kč na dům + 

5 000,-/osoba/obj. 

PRO    7   PROTI   0    ZDRŽEL SE    0 

* * * 

13. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti včetně náhrady za zřízení břemene pro stavbu 

elektronických komunikací Cetin(rozvaděč vysokorychlostního 

internetu s umístěním na pozemku p.č.895) 

Paní starostka požádala zastupitele Ing. Milana Přibyla, aby objasnil tento 

bod k projednání. Jedná se o rozšíření sítě elektronických komunikací- 

umístění sloupkového rozvaděče a sdělovacích kabelů sítě elektronických 

komunikací, umístění přípojky NN na pozemek p.č.895-ostatní plocha. 

Vysvětlil, že tato stavba nebude ničím narušovat strukturu a běžný chod 

obce. Náhrada za zřízení věcného břemene pro obec činí 1250,-Kč. 

Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podepsat smlouvu. 

PRO    7    PROTI    0    ZDRŽEL SE   0 

* * * 

14. Informace o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za 

rok 2020 

Předsedající seznámila zastupitele se zprávou z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2020. Zastupitelé souhlasí se závěrem, který je 

uveden ve zprávě z Krajského úřadu Jihočeského kraje „O dílčím přezkoumání“ 

PRO   7    PROTI   0     ZDRŽEL SE    0 

* * * 

15. Různé 

1.Projednání projektů MAS ČESKÁ KANADA 
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Možnost čerpání dotací, nyní je třeba podat návrhy, které by byly pro obec 

přínosem. MAS Česká Kanada, tyto návrhy zařadí do svých projektů a bude 

včas informovat o možném čerpání dotací. 

a) odbahnění rybníků 

b) pozemková úprava 

c) vodovod 

d) kanalizace 

2. Dotace z POV, jejich naplnění 

a) dotace na obnovu zeleně - akce proběhla dle plánu,  

b) dotace na veřejné osvětlení - akce neproběhla, dotaci jsme celou 

vrátili. 

3. Informace o stavu lesů  

Zde si vzal slovo Ing. Jan Vyhlídka, místostarosta obce a lesní hospodář 

obce. Řekl, že situace není dobrá. Pro srovnání mluvil o těžbě z minulých 

roku 2018 - 1066 m3, rok 2019 – 1275 m3, rok 2020 – 1551 m3. Jedná se čistě 

o kůrovce. Zatím se stále daří vytěžené dřevo prodat. 

Vysázelo se 13 900 sazenic. Zalesněno 2,4 ha. 

Návrh na zdražení dřeva pro občany: 

                       oddenky – z 200,- na 300,-Kč/m3 s DPH 

                       špičky – z 380,- na 450,-Kč/m3 s DPH 

                       samovýroba – z 10,- na 50,-Kč/m3 s DPH 

Zastupitelé schvalují nový ceník prodeje dřeva. 

PRO   7   Proti   7   ZDRŽEL SE   0 

Zde ještě starostka obce doplnila poděkování za obětavou práci, kterou pan 

místostarosta vykonává ve prospěch obce. Dodala, že obci byla jeho zásluhou  

přiznána další podaná dotace na obnovu lesa ve výši 381 000,-Kč za rok 

2019. 

* * * 

16. Diskuse 

Místní občan podal návrh navýšit odměny za práci - návrh navýšení byl 

zamítnut. Dále zůstává 120,- Kč/hod zalesňování a 150,-Kč/hod práce 

s křovinořezem. 

Slovo si vzala starostka obce:    
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Hromadná kontrola kotlů - oslovila jsem firmu Šťastný, tak se projednalo na 

minulém zasedání zastupitelstva obce, ohledně hromadné kontroly kotlů. 

Oslovený pán slíbil, že hromadnou kontrolu kotlů provede, ale víc se 

neozval. 

Dále požádala p. Fr. Semráda - zastupitele a velitele SDH Katov, zda by 

jako každý rok svolal brigádu a postaral se o úpravu porostu kolem 

komunikace na Budislav a Záluží. 

Další příspěvek byl k velkému provozu na komunikaci do Záluží, je třeba 

upozornit firmy, které zde nebezpečně přejíždějí s těžkou technikou, že 

projíždějí částí obce, aby přizpůsobily rychlost a styl jízdy. 

Jako poslední příspěvek starostky obce bylo poděkování za práci pro obec  

paní, která skončila ve funkci administrativní pracovnice obce Katov. 

Poděkování nové paní účetní, která přebrala rozdělanou práci po zemřelé 

paní účetní Marii Dvořákové, která neúnavně pracovala pro obec 26 let. 

Poděkovala všem, kdo se zasloužili o vánoční výzdobu obce.  

Opět připomněla, že je na úřadě k nahlédnutí kronika obce. 

 

* * * 
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17. Usnesení č.11 ze dne 16.12.2020 

I. ZO po projednání schvaluje  

 

Bod 1 – navržený program jednání, rozšířený v bodě 4 o rozpočtové opatření 

č. 7/2020 

PRO 7 - schváleno 

Bod 2 – zapisovatele zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu p. 

Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu 

PRO  7 - schváleno 

Bod 5 - předložený vyrovnaný návrh rozpočtu pro obec Katov na rok 2021, kdy 

výdaje i příjmy jsou 3 296 000,-Kč. Tento návrh rozpočtu nebyl postaven na 

hranice našich možností, pořád máme rezervu. 

PRO  7 - schváleno 

Bod 7 – a pověřuje starostku k podání žádostí o dotace z Programu obnovy 

venkova na rok 2021, prioritní na veřejné osvětlení - v rámci úspor výměna 

stávajících hlavic za LED osvětlení. Jako druhou žádost- oprava místní 

kapličky.  

PRO  7 – schváleno 

Bod 8 – odměny pro zastupitele, kteří nejsou předsedy kontrolního ani 

finančního výboru ve výši 200,- Kč/ měsíc od 1.1.2021. 

PRO  7 – schváleno 

Bod 9 – výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

z 300,- Kč na 400,- Kč/ trvale žijící osoba/rok 

- osvobozeny od poplatku jsou děti narozeny v témže roce a osoby tělesně 

postižené. 

z 300,- Kč na 600,- Kč/ rekreační objekt/rok 

- poplatek z chovů psů zůstává 50,- Kč/pes/rok  

PRO  7 - schváleno 

Bod 10 - užívání osobního vozu starostky pro služební účely a úhradu 2/3 

havarijního pojištění ze stávající částky, 1/3 uhradí starostka. 

PRO  7 – schváleno 

Bod 11 - věcné dary pro jubilanty od 65 let - dárkový balíček v hodnotě 

700,- Kč po pěti letech a od 90 let každý rok. Příspěvek 500,- Kč na vánoce 

občanům od 65 let. Nově narozeným dětem při vítání občánků 5000,- Kč. 
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PRO  7 – schváleno 

Bod 12 – příspěvky na domácí čističky odpadních vod, dle přílohy 4.,5.,6 - 

pravidla, žádost a smlouva pro vyplácení příspěvku na DČOV. 

Paušál 40 000,- Kč/objekt + 5000,-Kč x počet osob v domě 

PRO  7 – schváleno 

Bod 13 – smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti včetně náhrady za 

zřízení břemene pro stavbu elektronických komunikací Cetin (rozvaděč 

vysokorychlostního internetu s umístěním na pozemku p. č. 895. Náhrada za 

zřízení věcného břemene činí 1250,-Kč. 

PRO   7 - schváleno 

Bod 15 – navýšení cen dřeva. Oddenky - 300,- Kč/m3, špičky 450,- Kč/m3, 

samovýroba 50,- Kč/m3. 

PRO  7 – schváleno 

II. ZO po projednání souhlasí 

 

Bod 4 – s rozpočtovým opatřením č.3, 4, 5, 6, 7 

PRO 7 - schváleno 

Bod 6 – s informacemi starostky o vydání příkazu o provedení inventarizace, 

která bude probíhat od 17.12.2020 do 31.12.2021. Jmenování členů: předseda 

Ing. Milan Přibyl, členové Ing. Jan Vyhlídka a František Semrád. 

PRO  7 - schváleno 

III. ZO po projednání bere na vědomí 

Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání 

Bez připomínek 

Bod 14 – informace o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2020 

Bez připomínek 

Bod 15 – informace o stavu lesů 

- informace o naplnění dotací z POV 2020 

-  dotace na obnovu zeleně čerpána dle plánu 

- dotace na veřejné osvětlení nevyčerpána, vrácena zpět 

Jihočeskému kraji 

 

- projekty MAS Česká Kanada 

 

zařazení návrhů prospěšných pro obec pro případné čerpání dotací: 

odbahnění rybníků, pozemková úprava, vodovod, kanalizace 
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Bez připomínek. 

IV.   ZO po projednání vydává 

Bod 9 – Obecně závaznou vyhlášku obce Katov 2/2020  o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu platnou od 1.1.2021 a zároveň zrušuje OZV 

č.2/2019 ze dne 28.12.2019. 

PRO  7 - schváleno 

Usnesení schváleno 7 hlasy 

* * * 

18. Závěr 

Závěrem starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková, 

poděkovala všem za účast a za pozornost. Popřála krásné vánoční svátky a 

hodně zdraví do nového roku. 

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 19:45 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání  

3) Rozpočtové opatření č.3, 4, 5, 6, 7 

 

4) Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní 

čistírny odpadních vod nebo obdobného zařízení k individuální ekologické 

likvidaci odpadních vod v obci Katov 

 

5) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Katov na vybudování DČOV 

nebo obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod 

 

6) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku vybudování DČOV nebo 

obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 22. 12. 2020 

Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl 

Ověřovatelé:  

Jaroslava Švejdová, v. r. dne 22.12.2020…………………………………………… 
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Mleziva Karel, v. r. dne 22.12.2020 ………………………………………………………… 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 22.12.2020 …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

Vyvěšeno:  22.12.2020 

K sejmutí: 7. 1. 2021 

Sejmuto: 


