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Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Katov 

konaného dne 16.12.2022 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu 

Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 18,10 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 8.12.2022 do 

17.12.2022. 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 5 členů zastupitelstva ze 7, omlouvá se 

František Semrád a Karel Mleziva. Zastupitelstvo bylo prohlášeno za 

usnášeníschopné dle §92 odst. 3 výše citovaného zákona. 

Předsedající přečetla navržený program (viz příloha 2), který byl rozšířen o 

bod 5) Projednání a schválení dodatku č. 1 ke směrnici o aplikaci reálné 

hodnoty majetku určenému k prodeji  a v bodě 8) Různé - zplnomocnění 

místostarosty obce Ing. Jana Vyhlídku zastupovat obec Katov na valné hromadě 

Honebního společenstva „Pod Horou“ Budislav. Poté nechala o návrhu programu 

hlasovat. 

PRO   5     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) Projednání a schválení dodatku č. 1 ke směrnici o aplikaci reálné hodnoty 

majetku určenému k prodeji 

6) Projednání a schválení Střednědobého výhledu 2023 - 2025 

7) Projednání a schválení rozpočtu obce Katov na rok 2023 

8) Různé – zplnomocnění místostarosty obce ing. Jana Vyhlídku zastupovat obec 

Katov na valné hromadě Honebního společenstva „Pod Horou“ Budislav 

         - žádost o jednorázový příspěvek pro občany v nouzi 



OBEC KATOV, Katov 28, 392 01 Soběslav 

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

 

 
         - žádost MŠ a ZŠ Tučapy o finanční dar 

         - volby prezidenta ČR 

         - dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2023 

9) Diskuse 

10) Usnesení 

11) Závěr 

* * * 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli 

zápisu paní Bc. Michaelu Královou a pana Jiřího Nedvěda 

PRO 5    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 10,11/2022 

Předsedající vysvětlila, čeho se týkají rozpočtová opatření č. 10 a 11/2022 

(viz příloha č.3). 

Zastupitelé souhlasí s rozpočtovými opatřeními a berou je na vědomí bez 

připomínek. 

* * * 

5. Projednání a schválení dodatku č.1 ke směrnici o aplikaci 

reálné hodnoty majetku určenému k prodeji 

Předsedající vysvětlila, že je nutné na doporučení při přezkumu hospodaření 

navýšit v bodě 1.1 Identifikace majetku, který v případě prodeje bude 

přeceňován reálnou hodnotou, pomlčka 10 - Majetek určený k narovnání 

vlastnických vztahů(zaplocené pozemky, u kterých se dodatečně zjistí, že 

patří obci, ale užívá je vlastník nemovitosti např. v rámci svého pozemku), 

pozemky do plochy 500 m2 nebo hodnoty 10 000 Kč. Nově navržená výše hodnoty 
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100 000 Kč. Dodatek k aplikaci reálné hodnoty majetku určenému k prodeji 

nabude účinnosti dne 1.1.2023 (příloha č.4). 

PRO  5   PROTI 0   ZDRŽEL SE  0 

Zastupitelé souhlasí a schvalují tento bod tak, jak byl navržen 

* * * 

6. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu 

2023 – 2025 

Starostka předložila ke schválení návrh střednědobého rozpočtového výhledu 

2023–2025 (příloha č.5), který byl projednán na minulém zasedání 

zastupitelstva obce a zveřejněn na úřední i na elektronické úřední desce dne 

14.11.2022. 

PRO   5   PROTI   0   ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelé schvalují střednědobý rozpočtový výhled 2023-2025 tak jak byl 

navržen. 

* * * 

7)Projednání a schválení rozpočtu obce Katov na rok 2023 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2023. Návrh 

rozpočtu byl zveřejněn podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové 

skladby na úřední a na elektronické úřední desce obce Katov dne 28.11.2022. 

Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje 2 819 371 Kč, závazným 

ukazatelem je paragraf. Rozpočet nebyl postaven na hranicích možnosti obce. 

Stále zůstává rezerva (příloha č. 6).  

PRO   5    PROTI  0    ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelé po projednání schvalují rozpočet obce 2023 všemi hlasy. 

* * * 

8)Různé 

Zplnomocnění místostarosty ing. Jana Vyhlídky zastupovat obec Katov na valné 

hromadě Honebního společenstva „Pod Horou“ Budislav, která se koná dne 

21.1.2023. 

PRO   5   PROTI  0   ZDRŽEL SE  0  

Žádost o jednorázový příspěvek pro občany v nouzi (podmínky schváleny na 

zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2022)- starostka seznámila zastupitele 

s doručenou žádostí občana obce Katov. Žádost splňovala veškeré podmínky a 

na základě darovací smlouvy bude vyplacen příspěvek 4000 Kč. 

Zastupitelé berou na vědomí. 
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Žádost MŠ a ZŠ Tučapy o finanční dar – navržena částka 500 Kč na žáka. Obec 

Katov má 8 dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ Tučapy. Částka ke schválení 4000 

Kč. 

PRO   5   PROTI   0   ZDRŽEL SE  0 

Volby prezidenta ČR – starostka připomněla termín konání voleb prezidenta ČR, 

veškeré informace jsou zveřejněny na úřední i elektronické úřední desce. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2023 – starostka seznámila zastupitele, 

že dne 16.12.2022 byla zveřejněna výzva POV Jihočeského kraje na rok 2023. 

Podání žádosti bude možné v termínu 17.1. – 31.1.2023. Minimální výše je 100 

tis. Kč, max. výše 300 tis. Kč. Dotace na akci může činit max. 60% uznatelných 

výdajů. 

návrh:  úprava povrchu hřiště  

vybavení hasičské zbrojnice(čerpadlo, centrála, hadice) 

Zastupitelé berou na vědomí. 

* * * 

9. Diskuse – 23.12.2022 - výdej ryb ve 13 hod.  

             - 27.12.2022 - uzené ryby, posezení v hospodě 

* * * 
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10. Usnesení č.3 ze dne 16.12.2022 

 

I. ZO po projednání schvaluje  

 

Bod 1 – navržený program jednání rozšířený o bod 5)Projednání a schválení 

dodatku č. 1 ke směrnici o aplikaci reálné hodnoty majetku určenému 

k prodeji a v bodě 8) Různé – zplnomocnit místostarostu obce ing. Jana 

Vyhlídku zastupovat obec na valné hromadě Honebního společenstva „Pod 

Horou“ Budislav.  

 

PRO 5 - schváleno 

 

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

Bc. Michaelu Královou a p. Jiřího Nedvěda 

PRO 5 – schváleno 

Bod 5 – dodatek č.1 ke směrnici o aplikaci reálné hodnoty majetku určenému 

k prodeji. Dodatek nabude účinnosti 1.1.2023. 

PRO  5 - schváleno 

Bod 6 – střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 - 2025 

PRO  5 - schváleno 

Bod 7 – rozpočet obce Katov na rok 2023 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje 

2 819 371,-Kč. Rozpočet nebyl postaven na hranicích možností obce. Stále 

zůstává rezerva. 

PRO 5 – schváleno 

Bod 8 – Různé 

-  zplnomocnit místostarostu ing. Jana Vyhlídku zastupovat obec Katov 

na valné hromadě Honebního společenstva „Pod Horou“ Budislav 

PRO  5 – schváleno 

- Finanční dar MŠ a ZŠ Tučapy ve výši 4000,- Kč 

PRO  5 - schváleno 

 

    II.ZO po projednání bere na vědomí 

Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání 

Bez připomínek 

Bod 4 – rozpočtová opatření č.10,11/2022 

Bez připomínek 
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Bod 8 – Různé 

- Schválení žádosti o příspěvek v nouzi ve výši 4000,- pro občana obce 

Katov. Žádost splňuje všechny podmínky a finanční částka bude 

vyplacena na základě darovací smlouvy. 

 

Bez připomínek 

- Informace – volby prezidenta ČR 

Bez připomínek 

- Informace k dotacím z POV Jihočeského kraje pro rok 2023 – návrhy 

na čerpání dotace 

Bez připomínek 

 

PRO 5  PROTI 0  ZDRŽEL SE  0 

Usnesení schváleno všemi hlasy 

 

11. Závěr 

Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková poděkovala 

všem za účast. Popřála přítomným pohodové vánoční svátky a do nového roku 

hodně zdraví. 

Zasedání zastupitelstva ukončila v 19 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program veřejného zasedání  

3) Rozpočtová opatření 10.,11./2022 

4) Dodatek č.1 ke směrnici o aplikaci reálné hodnoty majetku určenému k 

prodeji 

5) Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2023 – 2025 

6) Schválený rozpočet obce Katov na rok 2023 
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Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 23.12.2022 

Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl 

Ověřovatelé:  

Bc. Michaela Králová, v. r. dne 23.12.2022…………………………………………… 

Jiří Nedvěd, v. r. dne 23.12.2022 ………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 23.12.2022 …………………………………………………… 

 

                                                       razítko obce 

                                                                     (není povinné) 

Vyvěšeno:  23.12.2022 

K sejmutí: 31.12.2022 

Sejmuto: 


