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Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 14.11.2022 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu 

Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19.30 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 5.11.2022 do 

15.11.2022. Současně byla zveřejněna v uvedeném období i na „elektronické 

úřední desce“. 

Předsedající dle prezenční 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 č.2), který byl rozšířen 

o bod 5) Pověření starostky ke schvalování rozpočtových opatření dle jejich 

výše  a opravu v bodě 8)k de bylo chybně uvedeno, že se jedná o schválení 

Střednědobého rozpočtového výhledu, ale jednalo se o NÁVRH střednědobého 

rozpočtového výhledu. Poté nechala o návrhu programu hlasovat. 

PRO   7   PROTI   0   ZDRŽEL SE    0 

Zastupitelé schvalují navržený program. 

1)Zahájení schůze, schválení programu 

2)Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání ZO 

4) Rozpočtová opatření 

5) Pověření starostky ke schvalování rozpočtových opatření dle jejich výše 

6) Informace o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2022 

7) Projednání a schválení vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu 

8) Projednání podmínek pomoci občanům dle vzoru dotačního programu „MY V TOM 

JIHOČECHY NENECHÁME II“ 

9) Projednání a schválení návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu 2023 – 

2025 
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10) Stanovení termínu inventarizace majetku obce za rok 2022, jmenování 

inventarizační a likvidační komise 

11) Různé – informace o stavu lesů 

          - vodovod 

          - návrh a plán investic 2023 

          - akce podzim, zima 

12) Diskuse 

13) Usnesení 

14) Závěr 

* * * 

 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli 

zápisu paní Bc. Michaelu Královou 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 8,9/2022 

Předsedající vysvětlila čeho se týkají rozpočtová opatření č.8,9/2022(viz 

příloha č.3) 

Zastupitelé souhlasí s rozpočtovými opatřeními a berou je na vědomí bez 

připomínek. 

* * * 

 

5. Projednání a schválení pověření starostky ke schvalování 

rozpočtových opatření dle jejich výše 
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Starostka seznámila zastupitele s tímto bodem. Navrhla ke schválení 

v příjmech neomezeně, ve výdajích do výše 200 000,- nad rámec závazného 

ukazatele. Při RO vyšších než 200 000,- nad rámec závazného ukazatele 

projednat na schůzi zastupitelstva obce. 

PRO  7    PROTI 0    ZDRŽEL SE  0 

Zastupitelé souhlasí a schvalují tento bod tak, jak byl navržen. 

* * * 

6. Informace o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 

2022 

Zastupitelé obce byli seznámeni se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření 

za rok 2022 obce Katov. Kontrola proběhla s připomínkami drobného charakteru, 

bude dořešeno na konečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

* * * 

7)Projednání a schválení vnitřní směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu 

Starostka obce seznámila zastupitele s nutností projednat a schválit vnitřní 

směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a to z důvodu navýšení 

částky  pro zakázky na dodávky a služby. Nyní máme schválenou částku 150 000,-

, návrh navýšit na 300 000,- s odůvodněním, že v době kůrovce, či kalamity 

v lese potřebujeme téměř okamžitě firmu ke zpracování. Ta by ale dle naší 

směrnice musela projít výběrovým řízením, což by bylo v dané situaci fatální. 

Zároveň navrhla, aby byla pověřena starostka schválit nejvhodnější nabídku 

na návrh výběrové komise, dosud bylo ve směrnici, že schvaluje zastupitelstvo. 

Vydáním této směrnice se zruší vnitřní směrnice č.1/2021 schválená 

zastupitelstvem dne 15.12.2021. Nová směrnice č. 1/2022 nabude účinnosti dne 

1.1.2023. 

Poté dala hlasovat. 

PRO  7    PROTI  0    ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelstvo obce Katov schvaluje vnitřní směrnici pro zadávaní veřejných 

zakázek malého rozsahu č. 1/2022 a zároveň ruší Vnitřní směrnici o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2021. 

* * * 

8) Projednání podmínek pomoci občanům dle vzoru dotačního 

programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II.!“ 

Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem výplaty příspěvku ve výši 

4 000,- (6000,-) občanům splňující podmínky dle vzoru dotačního programu 

Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II, který byl projednáván na 
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zasedání zastupitelstva obce dne 14.9.2022 a kde bylo dohodnuto se k této 

dotaci nepřidávat, ale zároveň občany, kteří by podmínky této dotace 

splňovaly, podpořit z rozpočtu obce. 

Příspěvek ve výši 4000,-/osoba samostatně žijící a 6000,-/ dvě osoby žijící 

ve společné domácnosti bude vyplacen na základě žádosti a darovací smlouvy  

(příloha č.4) za těchto podmínek:   

-bude předložen aktuální výměr důchodu - maximální výše 16 000,-/osoba 

samostatně žijící, 24 000,-/ dvě osoby žijící ve společné  domácnosti 

-čestné prohlášení, že nemá jiný příjem 

-vyplacení na základě darovací smlouvy, vyplacení schvaluje starostka s tím, 

že na dalším zasedání zastupitelstva předloží zastupitelům na vědomí 

- žádosti lze podávat v omezeném termínu, tj. ode dne schválení 14.11.2022 

až do 31.3 2023 

PRO  7    PROTI  0    ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelé schvalují tento bod, tak jak byl navržen a pověřují starostku 

připravit žádost a darovací smlouvu na základě které bude tento příspěvek 

vyplacen. 

* * * 

9. Projednání a schválení návrhu střednědobého rozpočtového 

výhledu 2023-2025 

Předsedající předložila zastupitelům návrh střednědobého rozpočtového 

výhledu(příloha č.5) na roky 2023 – 2025. Návrh bude zveřejněn na úřední i 

elektronické úřední desce obce Katov po dobu 15 dní. 

PRO  7    PROTI   0    ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelé schvalují návrh střednědobého rozpočtového výhledu, tak jak byl 

navržen. 

* * * 

10. Stanovení termínu inventarizace majetku obce za rok 2022 

Starostka obce vydává příkaz o provedení inventarizace, která bude probíhat 

od 15.11.2022 do 31.1.2023. Plán inventarizace je připraven. 

Předsedou inventarizační komise navrhla Ing. Milana Přibyla, členy Františka 

Semráda a Jiřího Nedvěda. 

Předsedou likvidační komise navrhla Ing. Jana Vyhlídku, členy Karla Mlezivu 

a Bc. Michaelu Královou. 

PRO  7    PROTI  0    ZDRŽEL SE   0 
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Zastupitelé souhlasí s informacemi o vydání příkazu provedení inventarizace. 

* * * 

11. Různé 

-  informace o stavu lesů 

Starostka obce požádala pana místostarostu o informace ke stavu v obecních 

lesích - probíhá zalesňování k Nové Vsi. 

Těžba nyní neprobíhá, bude se těžit v případě kůrovce, či větrné kalamity. 

Brigáda v lese 28.10.2022 – poděkování všem účastníkům. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- Jihočeská vodárenská soustava – stále v jednání. Nutná společná schůzka 

s ředitelem Intersnacku a zástupců obcí. 

- Žádost o dar kroužku Sportovní gymnastika – návrh 2000,- 

PRO  7    PROTI   0   ZDRŽEL SE  0 

- Žádost o dar ZŠ a MŠ Tučapy – odloženo na příští jednání zastupitelstva 

obce 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- Seznámení se souhlasným stanoviskem k překopu silnice z důvodu připojení 

na kanalizaci 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- Pasport místních komunikací – byl dokončen, nechán zpracovat návrh na 

dopravní značení. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- Na elektronické úřední desce zveřejněny informace pro občany: 

Datová schránka – informace a povinnosti pro rok 2023 

Eg.D – oznámení občanům – ořez dřevin 

Internetové podvody – na co si dát pozor 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- Nabídka knihy – autorem chalupář obce Katov 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- Návrh a plán investic 2023 – nákup várnice, žebříku, elektrocentrály + 

čerpadlo 

- Akce podzim, zima 2022 

25.11.2022 - setkání seniorů 65+ 

5. 12.2022 - čerti 

10.12.2022 - zpívání vánočních koled v kapličce 
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Na jaře 2023 čištění strouhy. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

* * * 

12. Diskuse 

- do diskuse se nikdo nepřihlásil 

* * * 
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13. Usnesení č.2 ze dne 14.11.2022 

I. ZO po projednání schvaluje  

 

Bod 1 – navržený program jednání opravený v bodě 8) kdy se jednalo o schválení 

návrhu střednědobého rozpočtového výhledu, nikoliv schválení  střednědobého 

rozpočtového výhledu a rozšířený o bod 5)pověření starostky ke schvalování 

rozpočtových opatření dle jejich výše 

 

PRO 7 - schváleno 

 

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

Bc. Michaelu Královou a p. Karla Mlezivu 

PRO 7 - schváleno 

Bod 5 – pověření starostky schvalovat rozpočtová opatření v příjmech 

neomezeně, ve výdajích do výše 200 000,- nad rámec závazného ukazatele a 

předkládat zastupitelstvu na vědomí. Při RO vyšších než 200 000,- nad rámec 

závazného ukazatele projednat na schůzi zastupitelstva obce 

PRO  7 - schváleno 

Bod 7 – vnitřní směrnici pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, 

z důvodu navýšení částky pro zakázky na dodávky a služby ze 150 000,- na 

300 000,-. A pověření starostky, že na návrh výběrové komise schválí 

nejvhodnější nabídku. Vydáním této směrnice č.1/2022, která nabude účinnosti 

1.1.2023 se ruší vnitřní směrnice č.1/2021 schválená zastupitelstvem obce dne 

15.12.2021. 

PRO 7 – schváleno 

Bod 8 – příspěvek ve výši 4000,-/ osoba samostatně žijící, nebo 6000,-/ dvě 

osoby žijící ve společné domácnosti, dle vzoru dotace Jihočeského kraje My 

v tom Jihočechy nenecháme II. 

Příspěvek bude vyplacen na základě žádosti a darovací smlouvy. 

Žadatel(é) musí doložit výměr důchodu, jehož výše je nižší než 16 000,-/osoba 

samostatně žijící, nebo 24 000,-/ dvě osoby žijící ve společné domácnosti a 

čestně prohlásit, že nemá jiné příjmy(např. z nájmu apod.). Žádosti lze 

podávat ode dne schválení tj. 14.11.2022 do 31.3.2023. 

Pověřit starostku tento příspěvek při splnění podmínek vyplatit a na 

nejbližším zasedání zastupitelstva obce dát zastupitelům na vědomí. 

PRO  7 – schváleno 

Bod 9 – návrh střednědobého výhledu pro roky 2023 – 2025 

PRO  7 – schváleno  

Bod 11 – dar v hodnotě 2000,- kroužku sportovní gymnastika 
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  II.ZO po projednání souhlasí 

Bod 10 – s informacemi starostky o vydání příkazu o provedení inventarizace, 

která bude probíhat od 15.11.2022 do 31.12.2022. 

Předsedou Ing. Milan Přibyl, členové František Semrád, Jiří Nedvěd 

Likvidační komise: předseda Ing. Jan Vyhlídka, členové Karel Mleziva, Bc. 

Michaela Králová 

PRO  7 - schváleno 

    III.ZO po projednání bere na vědomí 

Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání 

Bez připomínek 

Bod 4 – rozpočtová opatření č.8,9/2022 

Bez připomínek 

Bod 6 – informace o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2022 

Bod 11 – informace o stavu našich lesů 

- Informace o vydání souhlasného stanoviska k překopu místní komunikace 

z důvodu napojení na kanalizaci 

- Informace k dokončení pasportu místních komunikací a  návrh na zpracování 

dopravního značení 

- Informace zveřejněné na elektronické úřední desce  

–nová povinnost od roku 2023 pro fyzické osoby-  zřízení datové schránky 

(manuál) 

-Eg.D – oznámení občanům – ořez dřevin 

-internetové podvody- na co si dát pozor 

 -  nabídka knihy – autorem je místní chalupář 

- Informace o připojení k Jihočeské vodárenské soustavě 

- Návrh a plán investic 2023 

- Akce podzim, zima 

 

Bez připomínek 

PRO 7  PROTI 0  ZDRŽEL SE  0 

Usnesení schváleno všemi hlasy. 

* * * 
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14. Závěr 

Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková poděkovala 

všem za účast. Příští zasedání cca 14.12.2022. 

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 21 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program veřejného zasedání  

3) Rozpočtová opatření č.8,9/2022 

4) Žádost a darovací smlouva na vyplacení příspěvku 

5) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2025 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 20.11.2022 

Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl 

Ověřovatelé:  

Bc. Michaela Králová, v. r. dne 20.11.2022 …………………………………………… 

 

Karel Mleziva, v. r. dne 20.11.2022 ………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 20.11.2022 …………………………………………………… 

 

                                                        

 

razítko obce 

        (není povinné) 

Vyvěšeno:  20.11.2022 

K sejmutí: 30.11.2022 

Sejmuto: 


