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Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 18.1.2023 

 

 

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 9.1.2023 do 19.1.2023. 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). 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) Projednání a schválení výše finanční částky pro vklad na termínovaný 

účet 

6) Různé – EKO-KOM – dodatek smlouvy 

         - dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2023 

         - dotace z Grantového programu Jihočeského kraje 

7) Diskuse 

8) Usnesení 

9) Závěr 
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* * * 

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 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. Rozpočtové opatření 12/2022 

Předsedající vysvětlila čeho se týká rozpočtové opatření 12/2022 (viz 

příloha č.3). 

Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením a berou ho na vědomí bez 

připomínek. 

* * * 

5. Projednání a schválení výše finanční částky na termínovaný 

účet 

Přísedící seznámila zastupitele se zůstatky na účtech obce Katov. U ČSOB 

cca 5,4 mil. Kč, u ČNB cca 2,6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se v letošním 

roce nepočítá se žádnou vysokou investicí a rozpočet byl schválen jako 

vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje jsou 2 819 371 Kč, navrhla uložit 3 – 4 

milióny korun na termínovaný účet u Poštovní spořitelny na dobu určitou (6-

12 měsíců) při fixním úroku 5,2%, který jí potvrdil emailem specialista na 

termínované vklady pro právnické osoby, před zahájením zasedání 

zastupitelstva obce. Peněžní prostředky včetně úroků jsou po celou dobu 

pojištěné dle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Vedení účtu 

je zdarma. Po sjednané době lze vklad obnovit za stávajících podmínek. 

Poté otevřela diskusi, do které se zapojili všichni zastupitelé. Nakonec 

navrhli vyšší částku ve výši 6 000 000 Kč, s tím, že pověřují starostku 

jednat s Poštovní spořitelnou a připravit smlouvu. Před podpisem smlouvy 

svolá starostka zasedání zastupitelstva obce, kde smlouvu projednají a 

případně i schválí. 

PRO  7    PROTI 0   ZDRŽEL SE  0 
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Zastupitelé schvalují vložit finanční částku 6 000 000 Kč na termínovaný 

účet Poštovní spořitelny na dobu určitou 12 měsíců s fixní sazbou 5,2%. 

Zároveň pověřují starostku obce jednat s Poštovní spořitelnou a připravit 

smlouvu k podpisu. Před podpisem smlouvy se starostka zavazuje svolat 

zasedání zastupitelstva obce a smlouvu projednat a případně schválit. 

* * * 

6. Různé: 

- EKO-KOM – dodatek smlouvy 

Starostka obce seznámila zastupitele s dopisem firmy EKO-KOM, ve kterém 

jsou mimo jiné popsány nové bonusové složky, které se zdají zdánlivě 

výhodné, ale při hlubším prozkoumání je to právě naopak. Tato nabídka, 

kterou byla oslovena všechny města, i obce se týká svozových tříděných 

košů, které by firma za nemalé peníze vyvážela a na základě toho, by 

vyplácela zpětný bonus ve výši 30 Kč/koš. Svozová firma by si účtovala od 

obce peníze za svoz a také firmám za prodej tříděného odpadu k dalšímu 

zpracování. Jak poznamenal jeden ze zastupitelů, tato nabídka je směřována 

hlavně pro města. 

Starostka ještě v tomto odkazu seznámila zastupitele, že podepsala s firmou 

AVE smlouvu na třídící slevu, kdy bude zajištěna cena skládkování odpadu 

500 Kč/t místo 1000 Kč/t, ale jen do výše 1,368 t (počet trvale žijících 

obyvatel x 0,018 t). Chalupáři se do slevy nezapočítávají. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2023  

Na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2022 byla již tato dotace 

projednána. Návrh byl dovybavit hasičskou zbrojnici, bohužel toto není 

z dotace POV Jihočeského kraje podporováno, ale bude vyhlášen nový grantový 

program Jihočeského kraje, kde by dotace vyjít měla. Druhý návrh byl 

opravit povrch na sportovním hřišti. 

Po projednání byl podpořen druhý návrh: sportovní relaxační areál -  

minimální výše dotace 100 000 Kč, maximální 300 000 Kč. Dotace na akci může 

činit maximálně 60 % uznatelných nákladů. 

a)úprava hřiště prosívkou 

b)přístřešek 

c)dlažba 

d)lavičky 

e)pískoviště 

f)ohniště 
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g)světla 

PRO   7   PROTI  0   ZDRŽEL SE   0 

Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na 

úpravu povrchu a vybavení sportovně relaxačního areálu a pověřují starostku 

tuto žádost připravit, podepsat a zaslat na Krajský úřad Jihočeského kraje. 

- dotace z Grantového programu Jihočeského kraje 

Starostka seznámila zastupitele s možností podat žádost o dotaci 

z Grantového programu Jihočeského kraje. I z tohoto programu lze čerpat 

dotace na sportovní areál při spoluúčasti 20 %, ale minimální výše dotace 

je 600 000 Kč, při čerpání dotace min. 750 000 Kč. Vzhledem k výši dotace, 

je tento titul pro obec nepřípustný. 

Zajímavá dotace s názvem Rozvoj venkova a krajiny. Výše dotace 50 – 150 000 

Kč, spoluúčast 0 %. Podpora obcí v oblasti nové výsadby vhodné zeleně. Ani 

tuto dotaci obec nevyužije, vzhledem k nové výsadbě zeleně v předchozích 

letech, při čerpání dotace z POV Jihočeského kraje. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

- žádost o jednorázový příspěvek pro občany v nouzi 

(podmínky pomoci schváleny na zasedání zastupitelstva obce 14.11.2022)-

starostka seznámila zastupitele s doručenou žádostí občana obce Katov. 

Žádost splňuje všechny podmínky a finanční částka 4 000 Kč bude vyplacena 

na základě darovací smlouvy. 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 * * * 

7. Diskuse: Nejprve v diskusi promluvila starostka s těmito příspěvky 

Akce jaro-léto 2023 

- MDŽ 

- Pálení čarodějnic 

- Dětský den (3.6.2023) 

- Oslava 30 let samostatnosti obce Katov 

- Pouť: víkend 25.-27.8.2023 (kapela Baret zajištěna, atrakce zatím 

v jednání) 

Zastupitelé berou na vědomí. 

Poděkování z Linky bezpečí - obec Katov zanesena do mapy dobra(www.mapa 

dobra.cz) 

http://www.mapa/
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Zastupitelé berou na vědomí. 

Zveřejnění harmonogramu svozu separovaného odpadu rok 2023  

Zastupitelé berou na vědomí 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
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8. Usnesení č.4 ze dne 18.1.2023 

I. ZO po projednání schvaluje  

 

Bod 1 – navržený program jednání   

 

PRO 7 - schváleno 

 

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

Bc. Michaelu Královou a p. Jiřího Nedvěda 

PRO 7 – schváleno 

Bod 5 – výši finanční částky na termínovaný účet 6 000 000 Kč na dobu 

určitou (12 měsíců) s fixním úrokem 5,2% za podmínek, že peněžní prostředky 

včetně úroků budou pojištěny dle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, v platném 

znění 

PRO  7 - schváleno 

Bod 6 – dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2023 

- úprava povrchu a dovybavení sportovně relaxačního areálu s minimální 

výší dotace 100 000 Kč a maximální výší 300 000 Kč s tím, že dotace 

bude činit maximálně 60 % uznatelných nákladů 

PRO  7 - schváleno 

II.ZO po projednání pověřuje starostku 

Bod 5 – jednat s Poštovní spořitelnou a připravit smlouvu k podepsání na 

vklad finanční částky 6 000 000,-Kč na termínovaný vklad. Před podepsáním 

svolat zasedání zastupitelstva obce a smlouvu projednat a případně 

odsouhlasit. 

PRO  7 - schváleno 

Bod 6 – připravit, podepsat a odeslat žádost o dotaci z POV Jihočeského 

kraje na úpravu a dovybavení sportovně relaxačního areálu na Krajský úřad 

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 

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.12/2022 

Bez připomínek 

Bod 6  – Různé 
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- EKO-KOM informace k dodatku smlouvy 

- AVE smlouva na třídící slevu 

- Dotace z Grantového programu Jihočeského kraje 

- 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 

Bod 7 – akce jaro, léto 2023 

- Poděkování z Linky bezpečí 

- Harmonogram svozu separovaného odpadu 

Bez připomínek 

PRO 7  PROTI 0  ZDRŽEL SE  0 

Usnesení schváleno všemi hlasy. 
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9. Závěr 

Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková poděkovala 

všem přítomným za účast. Další zasedání zastupitelstva operativně dle bodu 

5. 

Zasedání zastupitelstva ukončila v 19,15 h. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program veřejného zasedání  

3) Rozpočtová opatření č.12/2022 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 20.1.2023 

Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl 

Ověřovatelé:  

Bc. Michaela Králová, v. r. dne 20.1.2023 …………………………………………………………… 

 

Jiří Nedvěd, v. r. dne 20.1.2023    …………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 20.1.2023 …………………………………………………… 

 

                                                       razítko obce 

                                                                     (není povinné) 

 

 

Vyvěšeno:  20.1.2023 

K sejmutí: 31.1.2023 

Sejmuto: 


