Zápis č. 4/2016 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov
ze dne 30.11.2016
Přítomní členové OZ : Jan Vyhlídka, Marcela Dvořáková
Karel Mleziva, František Semrád , Michal Junek, Milan Přibyl
Omluveni : Jaroslava Švejdová - nemoc
Program :
1. Projednání návrhu rozpočtu 2017.
2. Program obnovy venkova 2017.
3. Rozpočtová opatření.
4. Různé – připomínky občanů

Schůze byla zahájena v 19.45 hod. schválením programu ( pro - 6), zapisovatel – Marcela
Dvořáková, ověřovatelé zápisu František Semrád, Karel Mleziva
1.Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Hlavní akcí je
oprava místní komunikace č.p. 895, k.ú. Katov – III. etapa, první dvě etapy byly již
realizovány v r. 2015 a 2016. Třetí, závěrečnou etapou by měla být realizována celková
oprava místní komunikace na Budislav, která bude navazovat na již opravenou část v majetku
obce Budislav. Bude zažádáno o dotaci ve výši 50% předpokládaných nákladů. Akce je v
souladu se schváleným Programen obnovy venkova na roky 2015-2018.
Z ostatních akcí stojí za zmínku oprava místní autobusové čekárny, jinak je návrh čerpání v
jednotklivých položkách odvozen od předpokladů podložených čerpání minulých let.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce dle zákona o obcích a předložen ke schválení
na příštím zasedání OZ dne 29.12.2016.
2.Starosta seznámil přítomné se žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova na III. etapu
opravu místní komunikace mezi obcemi Katov a Budislav.
3. Starosta seznámil přítomné s provedenými rozpočtovými zněnami č. 6 - 8 (viz příloha)
4. V diskusi vystoupil starosta. Obec Katov obdržela od obce Tučapy žádost o usnesení
zastupitelstva, kterým musí být určeno místo pro konání slavnostních obřadů v obci. Tomuto
místu odpovídá místnost na obecním úřadě.
Dále starosta seznámil s problémy spojenými s vydáním vyhlášky na rušení nočního klidu.
Zatím nedoporučuje vyhlášku vypracovat – ze zákona nevyplývá povinnost jejího přijetí.

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 26.9.2016:

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Zprávu starosty o průběžném plnění rozpočtu 2016 a navržené akce rozpočtu 2017.
Pro : 6
2. Výši kapitačních plateb za likvidaci domovních odpadů na rok 2017 ve výši
300,- Kč na obyvatele a rekreační objekt, poplatek 50,- Kč za psa.
Pro : 6
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
2. Rozpočtové změny č. 6- 8 (viz příloha zápisu).
Pro : 6
Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi :
3. Připravit a zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2017.
Termín : 10.12.2016
Pro : 6
4. Zastupitelstvo obce Katov dle § 11a) zákona č. 301/2000 sb., o matrikách, ve
znění pozdějších předpisů, určuje místem pro konání slavnostních obřadů zasedací
místnost v budově obecního úřadu na adrese Katov, č.p. 28.
Pro : 6

Schůze ukončena ve 20.40 hod.

Zapsala : Marcela Dvořáková
Zápis ověřili :
František Semrád

…………………

Karel Mleziva ……………………..
Starosta :

