OBEC KATOV, Katov 28, 392 01 Soběslav
IČ: 00582808, IDDS: a3jed86, tel.: 602 247 255, e-mail: obec.katov@volny.cz

Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 21.9. 2019

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19.40 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 13. 9. 2019 do 22. 9. 2019. 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 6 členů zastupitelstva
z celkového počtu 7(omluven 1-paní Jaroslava Švejdová, neomluveni 0).
Zastupitelstvo bylo tedy prohlášeno za usnášeníschopné dle §92 odst. 3 výše
citovaného zákona.
Předsedající seznámila přítomné s programem zasedání ZO(příloha č.2) a dala
hlasovat.
Hlasování: PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající jmenovala zapisovatelkou zápisu paní Irenu Peltánovou,
ověřovateli zápisu pana Michala Junka Dis a pana Karla Mlezivu.
Předsedající dala poté o tomto hlasovat:
Hlasování:

PRO 6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Výsledek hlasování: zastupitelstvo schválilo zapisovatelkou zápisu paní
Irenu Peltánovou, ověřovateli zápisu pana Michala Junka Dis. a pana Karla
Mlezivu.
* * *

3. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
Předsedající přečetla usnesení z minulého jednání
k nahlédnutí zastupitelům. Poté dala hlasovat.

včetně

zápisu

a

dala
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Hlasování:

PRO 6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Výsledek hlasování: zastupitelé nemají námitek a souhlasí s usnesením a
zápisem z minulého jednání ZO
* * *

4. Seznámení a projednání rozpočtových opatření č.5,6,7
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.5, 6 a 7.Poté
dala hlasovat.
Hlasování:

PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Výsledek hlasování: zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření

* * *

5.

Čerpání rozpočtu za 1.pololetí roku 2019

Předsedající seznámila zastupitele s plněním rozpočtu za 1. pololetí 2019,s
počátečními stavy a zůstatky na účtech(viz příloha č.4-plnění rozpočtu za
1. pololetí 2019+výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12M ke 30.6.2019).
Hlasování:

PRO 6

PROTI 0

Výsledek hlasování:
1. pololetí 2019.

ZDRŽEL SE

zastupitelé

berou

0
na

vědomí

čerpání

rozpočtu

za

* * *

6.

Projednání a schválení podnikatelského záměru v obci Katov

Předsedající seznámila zastupitele s žádostí podnikatelského záměru v obci
Katov(viz příloha č.5). Poté předala slovo žadateli, který podrobně
seznámil přítomné se svým podnikatelským záměrem. Jednalo by se o
vybudování drobné pěstitelské provozovny v budově bývalé přípravny stáje
K-96 na farmě Katov, vlastník ZOD Podhradí Choustník, která by sloužila
jako palírna a moštárna. Před případným odkupem a realizací záměru chtějí
znát nejprve stanovisko obce, zda by vybudování provozovny nebylo v rozporu
s plány rozvoje obce.
Hlasování:

PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Výsledek hlasování: zastupitelé schvalují podnikatelský záměr v obci.

* * *
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7. Schválení OZV-společný školský obvod
Předsedající seznámila zastupitele s připravenou obecně závaznou vyhláškou
s obcí Tučapy na vytvoření společného školského obvodu k zajištění podmínek
pro poskytování základního vzdělávání(viz příloha č.6) s účinností od
1.1.2020.
Hlasování:

PRO 6

Výsledek hlasování:
s obcí Tučapy.

PROTI 0

ZDRŽEL SE

zastupitelstvo

vydává

0
OZV

-

společný

školský

obvod

* * *

8. Informace o stavu kůrovcové kalamity, připravenost
zalesňovacích prací
Předsedající předala slovo Ing. Janu Vyhlídkovi, místostarostovi obce. Ten
hovořil o kalamitním stavu obecních lesů napadených kůrovcem. Obec má nyní
4,5ha holin. Pracuje se na zalesňování. Vysadilo se pomocí brigádníků
2000ks obalovaných sazenic borovice, připravují se oplocenky. Předpokládá
se, že do konce roku se jich připraví pro plochu
0,5-1 ha. Dle novely
lesního zákona je možný odklad zalesňování, ale následná ochrana je větší
problém než zalesňování samo.
Vytěžené dřevo se daří prodávat. Díky těmto příjmům se však obec musí stát
plátcem DPH.
Na základě této situace navrhl pan místostarosta snížit cenu palivového
dřeva: - kulatina 420,-Kč/m3 bez DPH
- oddenky 250,-Kč/m3 bez DPH
Hlasování:

PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Výsledek hlasování: zastupitelé schvalují snížení ceny palivového dřeva.

* * *

9. Plán akcí - podzim, zima 2019
Předsedající seznámila zastupitele s plánem akcí podzim, zima 2019:
26.10.2019- výlov Návesního rybníka
29.11.2019- setkání důchodců od 16:00
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7.12.2019-zpívání koled v kapličce od 17:00,rozsvícení vánočního stromečku
a příchod Mikuláše, čerta a anděla(v případě zájmu občanů
bude zajištěn Mikuláš, čert a anděl i ve čtvrtek 5.12.2019).
Ostatní tradiční prosincové akce tj. vítání občánků, výroční schůze SDH
Katov a každoroční poslední schůze ZO budou upřesněny na ZO začátkem
prosince.

* * *

10. Různé
Dovybavení dětských hřišť:
Předsedající seznámila zastupitele s jednáním s firmou Wotan Forest o
prvcích na dětská hřiště. Jedná se o betonový pingpongový stůl,
trojhrazda s dopadovou plochou, nový šestihran a skluzavka. Prvky
budou
z části
uhrazeny
z dotace
POV.
Dále
budou
osazeny
demontovatelné sloupky na volejbal a koš na basketbal.
Dopady novely zákona č.254/2001Sb.(vodní zákon) z hlediska hospodaření se
splaškovými vodami:
Předsedající požádala Ing. Milana Přibyla - zastupitele obce, aby
zjednodušeně seznámil přítomné se zněním novely a objasnil základní
názvosloví a možnosti řešení. Dále se ke slovu přihlásil Ing.Jan
Vyhlídka-místostarosta obce. Konstatoval, že centrální čistírny
odpadních vod (ČOV) v obci je řešení nejen finančně náročné, ale
nastal by i problém s majetkoprávními vztahy. Hospodaření se
splaškovými vodami bude tedy nutné řešit individuálně pro každou
nemovitost, a to buď pomocí domácí ČOV, jímky na vyvážení nebo
vícekomorového septiku s pískovou filtrací. Řešila se i možnost
finančního příspěvku obecního úřadu na pořízení některé z variant.
Jakou formou zatím nebylo dořešeno.
Seznámení s příspěvkem
v rámci DSO Pod horou:

na

projekt

vybavení

kuchyně

ZŠ

a

MŠ

v Tučapech

Předsedající byla pověřena zastupiteli k podepsání smlouvy na
spoluúčast při této akci na schůzi dne 21.11.2019. Předsedající
seznámila zastupitele s výší příspěvku 25 000 Kč na nákup nového
konvektomatu při projektu vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Tučapy v rámci DSO
Pod horou.
Hlasování: PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

Výsledek hlasování: Zastupitelstvo obce souhlasí s výší příspěvku.

* * *
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11. Diskuse
Předsedající přednesla návrh z řad občanů na vybagrování Obecního rybníka a
opravu stavidla. Slíbila, že zjistí možnost dotací na tuto akci. Ing. Jan
Vyhlídka si myslí, že tato investice je velice nákladná a zároveň pro obec
není přínosná.
I druhý příspěvek přednesen paní starostkou byl z řad občanů a tím je
oprava cesty z Katova do Dírné. Zde přispěl do diskuse opět pan
místostarosta. Obnova této cesty byla už kdysi v jednání a cena opravy by
dosahovala cca 1,5 mil. Kč. Zde proběhne v nejbližší době digitalizace
pozemků, tudíž je zde momentálně investice zbytečná.
Předsedající ještě připomněla vydařené pouťové oslavy, přijala kritiku
občanů za ne úplně dobře zvolenou kapelu, která provázela sobotním večerem.
Druhá vydařená akce byly rybářské závody.
Dále se do diskuse přihlásil místní chalupář. Zaujala ho čísla v rozpočtu,
hospodaření i přes kůrovcovou kalamitu. Konstatoval, že má velice dobrý
pocit z fungování spolupráce starostky paní Marcely Procházkové Dvořákové a
pana místostarosty Ing. Jana Vyhlídky, i když před rokem nebylo vůbec
jasné, kdo a jak obec povede.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

* * *

12. Usnesení
I.

ZO po projednání bere na vědomí

Bod 4. – rozpočtová opatření 5, 6 a 7 -bez připomínek
PRO: 6
Bod 5.-čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2019-bez připomínek
PRO: 6
Bod 8.-informace o stavu kůrovcové kalamity
Bod 9. – plán akcí podzim, zima 2019
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II.

ZO po projednání schvaluje

Bod 6. – projednání podnikatelského záměru v obci Katov-bez připomínek
PRO: 6
Bod 8. – návrh v rámci bodu –snížení ceny palivového dřeva
-kulatina 420,-Kč/m3
-oddenky

250,-Kč/m3 bez připomínek

PRO: 6

III. ZO po projednání souhlasí
Bod 2. – s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem
PRO: 6
Bod 3. – se zápisem a usnesením z minulého jednání-bez připomínek
PRO: 6
Bod 10.- s příspěvkem na projekt vybavení kuchyně ZŠ a MŠ (nákup nového
konvektomatu) v rámci DSO Pod horou 25 000 Kč - bez připomínek
PRO:6

IV.

ZO po projednání vydává

Bod 7.- OZV –společný školský obvod s obcí Tučapy s účinnou platností od
1.1.2020
PRO:

6

Usnesení schváleno 6 hlasy.

* * *

13. Závěr
Předsedající požádala
Pazdery minutou ticha.

občany

o

uctění

památky

zesnulého

pana

Rudolfa
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Následně starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková,
poděkovala panu místostarostovi Ing. Janu Vyhlídkovi za spolupráci a
pečlivou práci v obecních lesích při kůrovcové kalamitě, zastupitelům za
týmovou práci, které si moc váží. Všem občanům a chalupářům za péči o obec
a brigádníkům za skvěle odvedenou práci. Paní kronikářce byla udělena
pochvala za krásně psanou obecní kroniku, která je k nahlédnutí v kanceláři
OÚ.
Předsedající poděkovala za pozornost a těší se na další setkání.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1)

Prezenční listina

2)

Pozvánka na veřejné zasedání OZ

3)

Rozpočtová opatření 5, 6 a 7

4)

Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019

5)

Žádost o odsouhlasení podnikatelského záměru

6)

OZV-společný školský obvod

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 27.9.2019
Zapisovatel: Irena Peltánová
Ověřovatelé:
Michal Junek, v. r. dne 27.9. 2019

…………………………………………………………

Karel Mleziva, v. r. dne 27.9. 2019 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 27.9. 2019 ……………………………………………………

razítko obce
(není povinné)

