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Zápis č.12 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 4.5.2021 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva a 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 

22.4.2021 do 5.5.2021. 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.  

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

Tento program doplnila v bodě 4. o rozpočtové opatření č. 4/2021, v bodě 

10. o schválení dohody o provedení práce pro členy zastupitelstva p. Fr. 

Semráda a p. K. Mlezivu, jejich ohodnocení, seznámení se souhlasným 

vyjádřením k žádosti stavby DČOV, seznámení se souhlasným vyjádřením ke 

stavbě jímky s pískovou filtrací na obecním pozemku k domu č.13 vč.zřízení 

věcného břemene. 

Zastupitelé schvalují navržený program. 

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. 

Zastupitelé souhlasí s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem. 

PRO 7    PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

* * * 

3. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 

Předsedající přečetla jednotlivé body usnesení a konstatovala, že byly 

postupně plněny. 
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Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek. 

* * * 

4. Rozpočtová opatření č. 8,9,10,11,12/2020 a č.1,2,3,4/2021 

Předsedající požádala paní účetní, aby vysvětlila zastupitelům, čeho se 

týkají rozpočtová opatření(viz příloha 3).                        

Zastupitelé souhlasí s předloženými rozpočtovými opatřeními. 

PRO   7    PROTI  0   ZDRŽEL SE    0 

* * * 

5. Projednání zprávy o výsledku přezkumu hospodaření obce za 

rok 2020 a přijetí nápravných opatření 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou přezkumu, starostka konstatovala, že 

přezkum odhalil chyby a nedostatky méně závažného charakteru. 

Zastupitelé schválili konečný výsledek přezkoumání obce za rok 2020 a 

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z přezkumu 

hospodaření obce za rok 2020. 

PRO   7     PROTI   0     ZDRŽEL SE  0 

* * * 

6. Projednání a schválení hospodaření obce za rok 2020, 

závěrečný účet obce 2020 

Starostka obce předložila zastupitelům Návrh závěrečného účtu obce, který 

byl řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce obce Katov dne 2.3.2020. 

Seznámila podrobněji s příjmy a výdaji obce za rok 2020, se stavy na účtech 

k 31.12.2020. S majetkem obce, s výší přijatých dotací, či poskytnutých 

darů. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Návrh 

závěrečného účtu obce bez výhrad. 

PRO   7     PROTI   0    ZDRŽEL SE   0 

* * * 

7. Projednání a schválení účetní závěrky obce sestavenou 

k 31.12.2020 

Starostka předložila zastupitelům Účetní závěrku za rok 2020. 

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2020 

bez výhrad. 

PRO   7      PROTI   0     ZDRŽEL SE   0 
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* * * 

8. Projednání žádosti o finanční výpomoc na zajištění zdroje 

pitné vody 

Starostka obce seznámila zastupitele se žádostí místního občana o finanční 

výpomoc na zajištění zdroje pitné vody. Konstatovala, že byly doloženy 

veškeré podklady (žádost, faktura, povolení OŽP MěÚ Soběslav) a že tímto 

byly splněny podmínky pro vyplacení této finanční výpomoci dle schválených 

podmínek. Proto navrhla schválit příspěvek v plné výši, což činí 30 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje příspěvek 30 000 Kč. 

PRO   7     PROTI   0     ZDRŽEL SE   0 

* * * 

9. Projednání a vyjádření k žádosti ke stavbě „Hospodářské 

příslušenství k rybníku Sušice“ v k.ú.Katov u Budislavi 

Starostka obce seznámila zastupitele se žádostí, kterou přijala dne 

23.2.2021. Jedná se o žádost o vyjádření ke stavbě „Hospodářské 

příslušenství k rybníku Sušice“ v k.ú. Katov u Budislavi. Požádala o 

vyjádření Ing. Milana Přibyla a Ing. Jana Vyhlídku k této věci. Oba zmínění 

zastupitelé se shodli na tom, že stavba je navrhována do plochy, kde ÚPD 

umístění takovýchto staveb vylučuje. Stavba je svým stavebně-technickým, 

ale i dispozičním řešením navržena spíše k rekreaci. Navíc je účelově 

vedena jako hospodářská stavba. Veřejný zájem ochrany přírody je zde plně 

nadřazen individuálnímu zájmu žadatele. 

Zastupitelstvo obce tedy se záměrem stavby „Hospodářského příslušenství 

k rybníku Sušice“v k.ú.Katov u Budislavi nesouhlasí a ukládá starostce obce 

toto stanovisko písemně zpracovat a elektronicky odeslat žadateli. 

PRO   7    PROTI   0     ZDRŽEL SE   0 

* * * 

10. Různé 

Seznámení s dodatkem ke smlouvě o likvidaci odpadů: 

Starostka seznámila zastupitele s navýšením cen za likvidaci odpadů.  

Zmínila také, že byla v souladu s ustanovením § 157 zákona č.541/2020Sb. o 

odpadech zavedena tzv. třídící sleva za ukládání odpadu na skládkách. Tato 

sleva byla vypočítána občan x 0,2 t odpadu za rok (Katov - sleva na 15,4 t 

za rok). Po překročení této hmotnosti odpadu vyprodukované naší obcí, sleva 

padá. Bohužel zde bylo opomenuto, že odpad vyprodukovaný občany obce se 

vztahuje i na chalupáře a chataře, kteří do slevy nejsou žádným způsobem 

započítáváni, ale odpad který vyprodukují, ano.  

Třídící sleva je 300 Kč na tunu odpadu (z 800 Kč na 500 Kč za tunu) 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Informace o stavu lesů: 

Slovo si vzal místostarosta Ing. Jan Vyhlídka, lesní hospodář. Seznámil 

zastupitele s množstvím vysázených stromků (cca ½ listnáčů), kterou provádí 

externí firma. Dělají se nové oplocenky (zatím 3), dále se dotěžuje. Pokud 

nebude kůrovec, těžit se nebude. Ceny paliva zůstavají stejné, dle 

schválených cen OÚ. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Nabídka knihy Soběslavsko a okolí: 

Zastupitelé byli seznámeni s videem, představující připravovanou knihu 

„Soběslavsko a okolí“ (cena 400 Kč). Minimální odběr činí 25 knih tj. 

10.000 Kč. Obec o tuto nabídku nemá zájem. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Plán akcí jaro-léto 2021: 

- 5.6.2021 -  Dětský den - dle epidemické situace v rámci Covid 19( 

rybaření pro děti, ukázka hasičské techniky, naučná stezka a hry pro 

děti, večerní diskotéka) 

- rybářské závody, začátek srpna-operativně, dle stavu vody a počasí, 

- 20.8.-22.8.2021 tradiční pouťové oslavy, v pátek dětská diskotéka, 

sobotní zábava s kapelou Happy Band 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Schválení dohody o provedení práce pro členy zastupitelstva p. Fr. Semráda 

a p. K. Mlezivu, jejich ohodnocení (dle schválené výše OÚ a druhu práce 

120Kč-150Kč/hod.) 

Zastupitelstvo obce schvaluje DPP pro členy zastupitelstva. 

PRO   7     PROTI   0     ZDRŽEL SE    0 

Seznámení se souhlasným vyjádřením k žádosti ke stavbě DČOV:                         

Starostka seznámila zastupitele s podanou žádostí Ing. Milana Přibyla, ke 

stavbě domovní čistírny odpadních vod a akumulační nádrže na dešťovou vodu 

na pozemku p.č.st.1/2, k.ú. Katov u Budislavi, ke které vydala souhlasné 

stanovisko. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad. 

Seznámení se souhlasným vyjádřením ke stavbě jímky s pískovou filtrací na 

obecním pozemku k domu č.p.13 - zřízení věcného břemene:                       

Starostka seznámila zastupitele se žádostí majitelů domu č.p. 13 o výstavbě 

jímky s pískovou filtrací na obecním pozemku, ke které vydala souhlasné 

vyjádření. Je nutné zřídit věcné břemeno.  
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlasné vyjádření a pověřují starostku 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s majiteli domu v Katově č.p.13. 

Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy bude hradit investor.  

PRO   7     PROTI   0     ZDRŽEL SE   0 

* * * 

11. Diskuse 

Starostka obce nejprve promluvila o nabídnuté pomoci občanům v době 

nouzového stavu - nikdo tuto pomoc nevyužil. 

Poté padl návrh na hromadné očkování psů, majitelé psů se mohou v případě 

zájmu přihlásit na OÚ. Následně bude se zvěrolékařem domluven možný termín 

očkování přímo v obci. Bude upřesněno. 

Připomněla sběr použitého oleje, který probíhá celoročně do připravené 

nádoby v hasičské zbrojnici. Firma je objednána na odvoz plné nádoby 

s termínem do týdne. 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC KATOV, Katov 28, 392 01 Soběslav 

IČ: 00582808, IDDS: a3jed86, tel.: 737 752 596, e-mail: starosta@obeckatov.cz 

 

 
12. Usnesení č.12 ze dne 4.5.2021 

I. ZO po projednání schvaluje  

 

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

č. 4/2021 a v bodě 10. o schválení dohody o provedení práce pro členy 

zastupitelstva p. Semráda a p. Mlezivu, seznámení se souhlasným vyjádřením 

k žádosti stavby DČOV, seznámení se souhlasným vyjádřením ke stavbě jímky 

s pískovou filtrací na obecním pozemku k domu č.13 vč. zřízení věcného 

břemene. 

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 - opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z přezkumu 

hospodaření obce za rok 2020. 

PRO  7 - schváleno 

Bod 6 - Závěrečný účet obce Katov za rok 2020 a souhlasí s celoročním 

hospodařením a to bez výhrad 

PRO  7 – schváleno 

Bod 7 - účetní závěrku obce Katov sestavenou ke dni 31.12.2020 

PRO  7 – schváleno 

Bod 8 - finanční výpomoc na zajištění zdroje pitné vody, dle přiložených 

podkladů žadatele ve výši 30 000 Kč. 

PRO   7 - schváleno 

Bod 10 – uzavření dohody o provedení práce pro členy zastupitelstva p. 

Semráda a p. Mlezivu, jejich ohodnocení dle schválené výše OÚ a druhu práce 

120-150 Kč/hod. 

PRO  7 - schváleno 

II. ZO po projednání souhlasí 

 

Bod 4 – s předloženými rozpočtovými opatřeními č.8, 9, 10, 11, 12/2020 a 

č.1, 2, 3, 4/2021 

PRO 7 - schváleno 
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III. ZO po projednání nesouhlasí 

Bod 9 – a vyjadřuje nesouhlasné stanovisko se záměrem stavby „Hospodářského 

příslušenství k rybníku Sušice v k.ú. Katov u Budislavi. 

PRO 7 - schváleno 

IV. ZO po projednání bere na vědomí 

Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání 

Bez připomínek 

Bod 10 – dodatek ke smlouvě o likvidaci odpadů 

Bez připomínek 

       – informace o stavu lesů 

Bez připomínek 

- seznámení se souhlasným vyjádřením k žádosti o výstavbě  

Bez připomínek 

- seznámení se souhlasným vyjádřením ke stavbě jímky s pískovou 

filtrací na obecním pozemku k domu č.13-zřízení věcného břemene 

Bez připomínek 

- nabídka knihy „Soběslavsko a okolí“ 

- plán akcí jaro-léto 2021 

V. ZO po projednání pověřuje 

Bod 10 - starostku uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s majiteli 

domu v Katově č.p.13 pro výstavbu jímky s pískovou filtrací na obecním 

pozemku. 

PRO  7 – schváleno 

VI. ZO po projednání ukládá 

Bod 9 – starostce obce písemně informovat žadatele o stanovisku 

zastupitelstva obce ke stavbě „Hospodářského příslušenství k rybníku Sušice 

v k.ú.Katov u Budislavi  

PRO   7 - schváleno 

Usnesení schváleno 7 hlasy. 

* * * 
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13. Závěr 

Závěrem starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková, 

poděkovala všem za účast a za pozornost.  

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 19:30h. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání  

3) Rozpočtové opatření č.8,9,10,11,12/2020 a č.1,2,3,4/2021 

 

4) Vyjádření k žádosti ke stavbě „Hospodářské příslušenství k rybníku 

Sušice“ v k.ú. Katov u Budislavi 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 10.5.2021 

Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl 

Ověřovatelé:  

Jaroslava Švejdová, v. r. dne 10.5.2021…………………………………………… 

 

Mleziva Karel, v. r. dne 10.5.2021 ………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 10.5.2021 …………………………………………………… 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

Vyvěšeno:  10.5.2021 

K sejmutí: 25.5.2021 

Sejmuto: 


