Zápis č. 2/2015 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov
dne 23.6.2015
Přítomní členové OZ : Ing. Jan Vyhlídka, Jaroslava Švejdová, Marcela Dvořáková
Karel Mleziva, Michal Junek Dis., František Semrád
Nepřítomni

:

Ing. Milan Přibyl (omluven – mimo bydliště)

Program :
1. Stav přípravy akcí rozpočtu 2015
2. Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2014
3. Různé – připomínky občanů

Schůze byla zahájena v 19.40 hod. schválením programu ( pro - 6), zapisovatel –
Marcela Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva.
1.
Starosta seznámil přítomné s přípravou akcí rozpočtu 2015. Na opravu komunikace
(parc. č. 895) byla na základě podaných nabídek vybrána výběrovou komisí firma Vialit
Soběslav s nabídkovou cenou 499.573,- Kč vč. DPH. Tato firma podala nejnižší nabídnutou
cenu.
Dále starosta uzavřel smlouvu s Vialit Soběslav na úpravu asfaltové plochy kolem
kapličky na celkovou částku 69.376,- Kč vč. DPH.
Dále se provádí pomocí 2 pracovníků z Úřadu práce údržba zeleně a obecního
majetku. Tito mají smlouvu do konce září 2015. Těžba z větrné kalamity v obecních lesích
byla ukončena - vytěženo 91 m3 dříví.
Dále starosta přednesl návrh na oddlužení DSO Pod horou, jehož je obec Katov
členem. Důvodem je zpronevěra finančních prostředků bývalým předsedou, který tragicky
zahynul (spáchal sebevraždu). DSO se přihlásilo s pohledávkou do pozůstalosti a částka bude
obcím vrácena v mimořádné dotaci nebo se navýší podíl DSO na POV 2016.
2.
Starosta seznámil přítomné s účetní uzávěrkou, závěrečným účtem obce za rok 2015 a
Zápisem o výsledku přezkoumání za rok 2014 obce Katov ekonomickým odborem Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Tyto dokumenty byly řádně zveřejněny na úřední desce i webových
stránkách obce. Dále byli přítomní seznámeni s opatřeními k nápravě zjištěných nedostatků
touto kontrolou.
3.
Zastupitel Semrád František (velitel SDH Katov) uvedl, že v roce 2016 bude SDH
Katov slavit 80.výročí svého založení. Dává ke zvážení, zda by obec pomohla finančním
zajištěním tohoto výročí. Nastínil program akce a dal ke zvážení jeho realizaci. Bylo
dohodnuto, že nejpozději do 30.11. 2015 předloží SDH podrobnější návrh programu a
požadavku na finanční zajištění akce.
Starosta upřesnil termíny prázdninových akcí:
rybářské závody - 1.8.2015
pouť
- 22. a 23.8.2015

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 23.6.2015 :

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.
Účetní uzávěrku za rok 2014.
Pro : 6
2.

Závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad.
Pro : 6

3.

Mimořádný příspěvek pro DSO Pod Horou ve výši 28.610,- Kč.
Pro : 6

4.
Výběr dodavatele Vialit Soběslav na opravu místní komunikace (parc.č. 895) s
celkovou cenou 499.573,- Kč.
Pro : 6
Obecní zastupitelstvo přijímá:
5.
Nápravná opatření z kontroly hospodaření za rok 2014 (viz příloha).
Pro : 6

Schůze ukončena ve 20.45 hod.

Zapsala : Marcela Dvořáková
Zápis ověřili :
Jaroslava Švejdová …………………
Karel Mleziva ……………………..
Starosta :

