Zápis č. 2/2016 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov
dne 29.6.2016
Přítomní členové OZ : Jan Vyhlídka, Jaroslava Švejdová, Marcela Dvořáková
Karel Mleziva, František Semrád , Michal Junek, Milan Přibyl

Program :
1. Projednání a schválení závěrečného účtu 2015
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele na opravu místní komunikace
3. Projednání a schválení návrhu smlouvy na prodej pozemku č.parc. 356/1, k.ú. Katov
4. Různné – připomínky občanů

Schůze byla zahájena v 20.15 hod. schválením programu ( pro - 7), zapisovatel – Marcela
Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva
1.Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné se závěrečným účtem a a zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Katov za rok 2015. Tyto dokumenty byly vyvěšeny na úřední
desce i webových stránkách obce, podrobná zpráva byla k nahlédnutí na obecním úřadě.
Dále starosta přednesl opatření k nápravě chyb zjištěných přezkoumáním hospodaření za rok
2015: - příjem za věcné břemeno bude účtován na správný paragraf, položka 8124 bude ve
výkonu 2016 rozpočtována, při převodu majetku bude účtováno ke dni návrhu na vklad
2.Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na opravu části komunikace ,
č.parcely 895 – II. etapa. Byly osloveny 3 renomované firmy – Vialit Soběslav, spol. s r.o.,
Strabak a.s. a Swietelski stavební s.r.o. Komise navrhuje schválit jako dodavatele firmu Vialit
Soběslav a.s., která nabídla nejnižší cenu – 495.179,- Kč vč. DPH. Firma Strabag nabídla
641.828,- Kč vč. DPH a firma Swietelski 540.408,- Kč vč. DPH.
3.Přítomní byli seznámení s návrhem kupní smlouvy mezi obcí Katov a Josefem Čápem,
bytem Ústrašická 656, Planá nad Lužnicí. Kupní cena byla stanovena na základě odhadu
5.590,- Kč a jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí dle smlouvy náklady na
odhad ve výši 700,- Kč a po registraci smlouvy též daň z převodu pozemku.
4.Starosta poděkoval veliteli hasičského sboru obce a jeho členům za přípravu a důstojný
průběh oslav 85.výročí vzniku sboru.

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 29.6.2016:

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Závěrečný účet obce Katov včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Katov za
rok 2016.
bez výhrad.
Pro : 7
2. Opatrení k nápravě chyb a nadostatků zjištěných přezkoumáním hospodaření za rok
2015.
Pro : 7
3. Výběr dodavatele na opravu místní komunikace – Vialit Soběslav, a.s.
Pro : 7
4. Návrh smlouvy na prodej pozemku p.č. 356/1 Josefu Čápovi.
Pro : 7

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
5. Rozpočtové změny č. 1 a 2 (viz příloha zápisu).
Pro : 7

Schůze ukončena ve 20.30 hod.

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

