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Zápis č.20 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 14.9.2022 

 

 

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 

5.9.2022 do 15.9.2022. 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 ze 7. 

Zastupitelstvo bylo prohlášeno za usnášeníschopné dle §92 odst. 3 výše 

citovaného zákona. 

Předsedající přečetla navržený program(viz příloha 2) a nechala o návrhu 

programu hlasovat. 

PRO   7    PROTI   0   ZDRŽEL SE    0 

Zastupitelé schvalují navržený program. 

* * * 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a 

ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu. 

PRO 7     PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

Zastupitelé souhlasí a schvalují navržené ověřovatele a zapisovatele 

* * * 

3. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 

Předsedající přečetla jednotlivé body usnesení a konstatovala, že byly 

postupně plněny.  

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek. 

* * * 

4. Rozpočtová opatření č.4,5,6,7/2022 
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Předsedající vysvětlila čeho se týkají rozpočtová opatření č.4,5,6,7/2022 

(viz příloha č.3). 

Zastupitelé souhlasí s rozpočtovými opatřeními a berou je na vědomí bez 

připomínek. 

* * * 

5. Projednání dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom 

Jihočechy nenecháme II!“ 

Předsedající vysvětlila o jaký dotační titul se jedná, viz s tím spojená 

administrativa. Myslí si, že tyto formy podpory by měly řešit sociální 

úřady a ne obce. Navrhla tento způsob pomoci občanům nepodpořit.  

Pomoc občanům lze řešit mimo dotační titul. Formou daru individuálně dle 

potřeby. 

Zastupitelé berou na vědomí vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My 

v tom Jihočechy nenecháme II!“  

* * * 

6.  Projednání a schválení pasportu místních komunikací 

Starostka obce předložila zastupitelům zpracovaný pasport místních 

komunikací. Vysvětlila obsah pasportu, kde je přesný přehled místních 

komunikací, jejich stav, povrch a plán zimní údržby. Obec má komunikace 

III.tříd a účelové komunikace. Aby vstoupil v platnost, je třeba ho po 

projednání schválit a pověřit starostku, aby požádala silniční správní 

úřad, což je v tomto případě obecní úřad Katov o zařazení pozemních 

komunikací. Na základě této žádosti vydá obecní úřad oznámení o zahájení 

řízení ve formě veřejné vyhlášky o zařazení pozemních komunikací do 

kategorie místní komunikace. 

Po uplynutí 15 dní od zveřejnění vydá obecní úřad rozhodnutí o zařazení 

pozemních komunikací formou veřejné vyhlášky o zařazení pozemních 

komunikací do kategorie místní komunikace obce Katov. Na 15 dní zveřejní na 

úřední a elektronické úřední desce obce Katov. Poté se pasport stává 

platným a závazným. 

PRO   7    PROTI   0   ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje a pověřuje starostku požádat 

silniční správní úřad o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní 

komunikace obce Katov. 

Předsedající zastupitelům předložila schvalovací doložku plánu zimní 

údržby. Všechny typy komunikací C jsou zařazeny do zimní údržby. Po 

schválení je povinné tuto doložku zveřejnit na úřední a elektronické úřední 

desce po dobu 15 dní. 

PRO   7      PROTI   0   ZDRŽEL SE    0 
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Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Schvalovací doložku plánu zimní 

údržby 

   * * * 

7. Seznámení s dodatkem ke smlouvě o likvidaci odpadů firmy 

AVE 

Starostka předložila zastupitelům dodatek firmy AVE o navýšení cen za 

jejich služby o 9,1%, tak jak bylo zastupitelstvem schváleno na minulém 

zasedání. Dodatek vstoupil v platnost dne 1.8.2022 s platností do 

31.12.2022. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

* * * 

8. Různé 

-  informace o stavu lesů – starostka obce požádala pana místostarostu o 

informace ke stavu obecních lesů: 

- vytěženo 595m3, těží se kůrovec 

- oprava a ožínání oplocenek  

- v plánu brigáda na zalesnění(cca 800 sazenic)                

- prodej dřeva jen místním občanům za stávající ceny 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

-  hromadná kontrola kotlů – proběhne v obci dne 29.-30.9.2022, domluví si 

každý individuálně. Leták firmy, která tuto službu nabídla je zveřejněn na 

webu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

- Jihočeská vodárenská soustava – stále v jednání. Momentálně se čeká na 

vyjádření firmy, která financovala přivaděč. Všechny okolní vesnice se 

budou chtít na tuto soustavu také napojit. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

* * * 

9. Diskuse 

- rybářské závody - letos už se  zřejmě neuskuteční, zahájeno pravidelné 

podzimní chytání každou sobotu od 7 – 12 hod. 

-  výlov rybníka - operativně. Domluveno s rybáři dle stavu vody v rybníku 

Zoubek. 
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- návrh z řad občanů - zřídit u fotbalového hřiště pískoviště, z důvodu 

stínu v letních měsících (bude se řešit na jaře) 

- kalendář obce – pokud budeme chtít vydat kalendář obce je nejvyšší čas 

připravit podklady(fotografie) 

Zastupitelé berou na vědomí. 
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10. Usnesení č.20 ze dne 14.9.2022 

 

I. ZO po projednání schvaluje  

 

Bod 1 – navržený program jednání  

 

PRO 7 - schváleno 

 

Bod 2 – zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu paní 

Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu 

PRO 7 - schváleno 

Bod 6 – pasport místních komunikací 

    Schvalovací doložku plánu zimní údržby 

PRO 7 - schváleno bez výhrad 

 

   II.ZO po projednání pověřuje starostku 

Bod 6 – požádat silniční správní úřad o zařazení pozemních komunikací na 

území obce Katov 

   III.ZO po projednání bere na vědomí 

Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání 

Bez připomínek 

Bod 4 – rozpočtová opatření 4,5,6,7/2022 

Bez připomínek 

Bod 5 – vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 

nenecháme II!“ 

Bez připomínek 

Bod 7 – dodatek ke smlouvě o likvidaci odpadů firmy AVE 

Bez připomínek 

- Informace o připojení k Jihočeské vodárenské soustavě 

Bez připomínek 

PRO 7     PROTI 0    ZDRŽEL SE  0 

Usnesení schváleno všemi hlasy. 
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11. Závěr 

Závěrem starostka obce poděkovala zastupitelce paní Jaroslavě Švejdové, 

která se rozhodla po 29 letech již nekandidovat v komunálních volbách, za 

její práci pro obec a předala jí dárkový koš.  

Dále shrnula čtyřleté volební období jako pozitivní, poděkovala 

zastupitelům za týmovou práci, občanům za jejich pomoc, ale i za kritiku. 

Poděkovala všem za účast.  

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 20 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program veřejného zasedání  

3) Rozpočtová opatření č. 4,5,6,7/2022 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 18.9.2022 

Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl 

 

Ověřovatelé:  

Jaroslava Švejdová, v. r. dne 18.9.2022  ………………………………………………………… 

 

Karel Mleziva, v. r. dne 18.9.2022       ………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 18.9.2022 ………………………………………………………… 

 

                                                       razítko obce 

                                                                     (není povinné) 

Vyvěšeno:  18.9.2022 

K sejmutí: 30.9.2022 

Sejmuto: 


