Zápis č.4/2017 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov
dne 29.11.2017
Přítomní členové OZ : Jan Vyhlídka, Marcela Dvořáková
Karel Mleziva, Jaroslava Švejdová, Milan Přibyl
Nepřítomni :
František Semrád – rodinné důvody
Michal Junek – pracovně zaneprázdněn
Program :
1. Plnění rozpočtu 2017.
2. Příprava rozpočtu 2018
3. Program obnovy venkova 2018-2021
4. Kapitační platby za odpady 2018
5. Různé - připomínky občanů

Schůze byla zahájena v 19.45 hod. schválením programu ( pro - 5), zapisovatel – Marcela
Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva
1.Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné s plněním rozpočtu letošního roku. Probíhá
plnění dle plánu, byla realizována a převzata plánovaná stavba části místní komunikace na
Budislav. Je prováděna běžná údržba obecních ploch, v obecním lese je nadále prováděna
těžba stromů napadených kůrovcem a poškozených větrnou smrští. Jedná se vesměs o malé
plochy a rozptýlené vývraty a zlomy.
Plánovaná oprava čekárny vzhledem odřeknutí osloveného dodavatele bude přesunuta na
příští rok.
2.Starosta seznámil přítomné s přípravou rozpočtu na rok 2018. Do akcí navrhuje zařadit
opravu komunikace na Záluží, opravu kapličky, čekárny, údržbu dětského hřiště výměnou
některých podpěr (poškozeny hnilobou) a rekonstrukci volejbalového hřiště na hřiště pro
malou kopanou. Na opravu komunikace bude zažádáno o dotaci z Programu obnovy venkova.
Současně požádal o schválení předloženého Programu obnovy venkova na r. 2018-2021, se
kterým byli všichni seznámeni. Po kratší diskuzi vyjádřili zastupitelé s navrhovanými akcemi
souhlas.
3. Místostarostka navrhla zachování kapitačních plateb za likvidaci domovního obchodu,
a to 300,- Kč za trvale žijícího obyvatele a rekreační objekt, dále 50,- Kč za každého psa.
K návrhu neproběhla žádná diskuze.
4. V diskusi vystoupila zastupitelka Jaroslava Švejdová a pozvala všechny důchodce na
setkání, které se bude konat dne 19.12.2017.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými změnami č. 5 a 7 a odůvodnil jejich realizaci,
dále předneswl návrh na složení komise na provedení řádné roční inventury obecního
majetku.

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 29.11.2017:

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Zařazení akcí přednesených přednesených starostou do rozpočtu 2018.
Pro : 5
2. Program obnovy venkova na r. 2018-2021.
Pro : 5
3. Kapitační platby za likvidaci domovního odpadu za rok 2018 ve výši 300,- Kč na
trvale žijícího obyvatele a rekreační objekt, poplatek za psa ve výši 50,- Kč.
Pro : 5
4. Složení inventarizační komise na pravidelnou roční inventuru obecního majetku :
František Semrád – předseda, Karel Mleziva, Michal Junek – členové
Pro: 5
Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi :
5. Připravit a zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2018 – termín 12.12.2017.
Pro : 5
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
4. Rozpočtové změny č. 5 a 7 (viz příloha zápisu).
Pro : 5

Schůze ukončena ve 20.55 hod.

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

