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Zápis č.14 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 22.9.2021 

 

 

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 9.9.2021 do 22.9.2021. 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. 

 

* * * 

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 a schvalují  navržené ověřovatele a zapisovatele 

PRO 7    PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

3. Schválení programu 

Předsedající přečetla navržený program doplněný o bod 6. Vyhlášení záměru 

obce Katov prodat část pozemku p.č. 873/1 v k.ú. Katov u Budislavi, který 

zastupitelům předložila (viz příloha č.2). Poté dala hlasovat o jeho 

schválení. 

Zastupitelé schvalují navržený program rozšířený o bod 6. 

PRO 7   PROTI  0        ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 
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4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 

Předsedající přečetla jednotlivé body usnesení a konstatovala, že byly 

postupně Splněny. 

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek. 

* * * 

5. Rozpočtová opatření č. 7, 8 ,9 a 10/2021 

Předsedající vysvětlila zastupitelům, čeho se týkají rozpočtová 

opatření(viz příloha 3).                        

Zastupitelé souhlasí s předloženými rozpočtovými opatřeními a berou je na 

vědomí bez připomínek. 

* * * 

6. Záměr prodeje části pozemku parc.č.873/1 v k.ú. Katov u 

Budislavi 

Předsedající seznámila zastupitele se záměrem obce Katov prodat část 

pozemku ve vlastnictví obce, parcelní č. 873/1 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace), zapsaného na LV č. 10001 v k.ú.Katov u Budislavi, nově 

zaměřeného GP č. 138-1245/2021 jako pozemek p.č. 873/12 (ostatní plocha, 

jiná plocha) o výměře 20 m2(příloha č.4  -záměr + geometrický plán). 

PRO   7  PROTI   0   ZDRŽEL SE  0 

Zastupitelé schvalují záměr obce Katov. 

* * * 

7. Různé 

Odpadové hospodářství 

Starostka seznámila zastupitele s novinkami v nové odpadové legislativě a 

nárůstu nákladů za odvoz a skládkování domovního a separovaného odpadu. 

Z důvodu legislativních změn musí od 1.1.2022 vstoupit v platnost nová OZV 

o místním poplatku a proto navrhuje navýšit poplatek z dosavadních 400 Kč 

na 500 nebo 600 Kč/osoba/rok. Výši poplatku znovu projednáme na 

následujícím veřejném zastupitelstvu obce. Do té doby pověřují zastupitelé 

starostku připravit návrh OZV o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

Po projednání se na náves přistaví k dosavadním kontejnerům ještě kontejner 

na drobný kov. Sběr baterií je na OÚ. Stále platí, že v rámci spolku DSO 

Pod Horou lze odvážet odpad na sběrný dvůr ve Dvorcích. Od roku 2025 je 

povinnost každé obce mít kontejner na textil.  

PRO   7   PROTI   0   ZDRŽEL SE     0 
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Zastupitelé pověřují starostku všemi hlasy. 

Informace o stavu našich lesů 

Slovo si vzal místostarosta obce a lesní hospodář Ing. Jan Vyhlídka. 

Promluvil o těžbě (260 m3 kůrovec + polom). Polom poškodil oplocenky. Plán 

k oplocení v ploše cca 1 ha. Ztráty 50-70% na vysazené borovici.                                  

Dotace: žádost na vyžínání + zalesňování (rok 2020 cca 100 000 Kč + rok 

2021 60 000 Kč; předpoklad na rok 2022 300 000 Kč). 

Návrh a plán investic v roce 2022 

Předsedající seznámila zastupitele se zůstatky na účtech a požádala je, aby 

navrhli investice pro rok 2022. 

Jako prioritní návrh je výstavba vodovodu v obci, dále odbahnění Návesního 

rybníka vč. úpravy strouhy v místě podemletého břehu ve vpusti do rybníka, 

oprava kapličky (venkovní omítka), nákup dluhopisů, přelakování stolů 

v hospodě včetně venkovního sezení. Další návrhy promyslet do příštího 

jednání zastupitelstva obce. 

Plán akcí podzim, zima 2021 

30.10.2021 – výlov Návesníka (bude upřesněno dle aktuálního stavu vody 

v rybniční soustavě nad obcí)  

20.11.2021 - setkání důchodců 

4.12.2021 - zpívání koled v kapličce, posezení v hospodě   

5.12.2021 - Mikuláš, čerti   

* * * 

8. Diskuse 

Starostka obce nejprve všem poděkovala za činnost a účast na pouti a 

ohodnotila jí, jako velice vydařenou akci. 

Dále připomněla: možnost kontroly kotlů, firma plánuje přijet ve dnech 

30.9.-1.10.2021, dne 6.10.2021 výdej brambor(informace upřesnil zastupitel 

p. Semrád), 8.-9.10.2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

20.10.2021 přezkum hospodaření v obci (audit). 

Dále se do diskuse přihlásil zastupitel Ing. Milan Přibyl - navrhl změnu 

poskytovatele internetu, s dosavadním připojením nepanuje vzhledem k častým 

výpadkům a kolísání rychlosti připojení spokojenost. 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 

* * * 
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9. Usnesení č.14 ze dne 22.9.2021 

I. ZO po projednání schvaluje  

 

Bod 3 – navržený program jednání, rozšířený o bod 6. Záměr prodeje části 

pozemku par.č.873/1 v k.ú.Katov u Budislavi, dle přílohy č.4 

PRO 7 - schváleno 

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

Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu 

PRO  7 - schváleno 

II. ZO po projednání bere na vědomí 

Bod 4 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání 

Bez připomínek 

Bod 5 – rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10/2021 

Bez připomínek 

Bod 7 - informace o odpadové legislativě 

Bez připomínek 

- Informace o stavu lesů 

Bez připomínek 

- Plán akcí podzim, zima 2021 

Bez připomínek 

- Návrh a plán investic v roce 2022 

Bez připomínek 

III. ZO po projednání pověřuje 

Bod 7 - starostku připravit návrh OZV o místním poplatku za obecní systém   

PRO  7 – schváleno 

 

10. Závěr 

Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková poděkovala 

přítomným za účast.  

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 21h. 
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Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

2) Program veřejného zasedání  

3) Rozpočtové opatření č.7., 8., 9./2021 

 

4) Záměr obce Katov + GP 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 29.9.2021 

Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl 

Ověřovatelé:  

Jaroslava Švejdová, v. r. dne 29.9.2021……………………………………………………… 

 

Mleziva Karel, v. r. dne 29.9.2021 ………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 29.9.2021 …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

vyvěšeno:  29.9.2021 

k sejmutí: 12.10.2021 

 

sejmuto: 


