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Zápis č.6 ze zasedání zastupitelstva obce 

Katov, konaného dne 4. 12. 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 22. 11. 2019 do 5. 12. 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 7 členů zastupitelstva 

z celkového počtu 7. Zastupitelstvo bylo tedy prohlášeno za usnášení- 

schopné dle §92 odst. 3 výše citovaného zákona.  

Předsedající seznámila přítomné s programem zasedání ZO (příloha č.2) a 

dala hlasovat. 

Hlasování: PRO  7     PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu pana Michala Junka DiS. a 

ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu. 

Předsedající dala poté o tomto hlasovat: 

Hlasování:  PRO 7  PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

3. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání 

Předsedající přečetla usnesení z minulého jednání včetně zápisu a dala 

k nahlédnutí zastupitelům. Poté dala hlasovat. 

Hlasování:  PRO 7  PROTI  0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

4. Seznámení a projednání rozpočtových opatření č.8, 9 
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Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.8, 9. Poté 

dala hlasovat(příloha č.3). 

Hlasování:   PRO  7     PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

5.  Plán akcí, příprava rozpočtu pro rok 2020 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2020 (příloha 

č.4). Návrh rozpočtu byl zveřejněn podle nejvyšších jednotek druhového 

třídění rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen jako 

rozpočet vyrovnaný, příjmy i výdaje 2 358 000 Kč.  

 

Předsedající upozornila na částku 400 000 Kč v plánovaných výdajích, jako 

příspěvek občanům na výstavbu domovních čistíren odpadních vod či septiků. 

Jakým způsobem by byl příspěvek poskytnut je zatím v jednání. 

 

Hlasování:   PRO  7   PROTI  0   ZDRŽEL SE  0 

 

Plán akcí z možnosti čerpání dotací z POV v roce 2020. ZO projednalo a 

schválilo podání žádostí o dotace z POV - 1. žádost o dotaci na plánovanou 

rekonstrukci osvětlení a 2. žádost na obnovu zeleně. 

 

Hlasování:   PRO  7     PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

 

* * * 

 

6.  Projednání návrhu odměny pro místostarostu obce za 

mimořádnou činnost v obecních lesích 
 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem odměnit místostarostu obce 

Ing. Jana Vyhlídku za mimořádnou činnost v obecních lesích. Svůj návrh 

zdůvodnila tím, že Ing. Jan Vyhlídka využívá při výkonu funkce své odborné 

znalosti, které vynaložil při řešení kůrovcové kalamity, která je opravdu 

v letošním roce kritická. Jeho práce je pro obec velkým přínosem a proto 

navrhuje mimořádnou odměnu ve výši 20 000 Kč. 

 

Hlasování:   PRO  6     PROTI 0      ZDRŽEL SE  1 

 

* * * 

 

7. Projednání obecně závazné vyhlášky (OZV) obce o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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Předsedající seznámila zastupitele s návrhem zvýšit poplatky ze 300 Kč na 

400 Kč/osoba a chalupáře ze 300 Kč na 400 Kč/chalupa (děti do 6let zůstanou 

i nadále od poplatku osvobozeni, jakož i osoby s tělesným postižením) za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

Důvodem jsou narůstající náklady, kdy v roce 2018 byly skutečné náklady na 

odvoz netříděného odpadu 101 169 Kč (náklady děleno 78 trvale přihlášených 

osob na území obce + 14 staveb určených k rekreaci= 1099 Kč). V roce 2019 

byla již tato částka překročena. A pro rok 2020 bylo firmou, která odvoz 

odpadů obci zajišťuje avizováno další zdražení. Předsedající nechala o svém 

návrhu hlasovat. 

Hlasování:   PRO 1   PROTI 6      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

8.  Projednání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku 

ze psů 

Předsedající navrhla ponechat místní poplatek ze psů 50 Kč, stejně jako 

v roce 2019. O svém návrhu nechala hlasovat. 

Hlasování:   PRO 7     PROTI 0      ZDRŽEL SE  0 

 

* * * 

 

9. Informace o stavu obecních lesíců-zalesňování,těžba 

Slova se ujal místostarosta Ing. Vyhlídka. Řekl, že situace je celkem pod 

kontrolou, díky včasné těžbě. Zároveň vyzdvihl práci brigádníků, díky 

kterým se daří vytěžené holiny zalesňovat. Poděkoval všem, kdo v lese 

pracovali za skvěle odvedenou práci. 

 

* * * 

 

10. Diskuse 

Předsedající navrhla navýšení věcného daru jubilantům při půlkulatém a 

kulatém výročí od 65 let z 500 Kč na 700 Kč od 1. 1. 2020. 

Hlasování:   PRO    7     PROTI   0   ZDRŽEL SE   0 

Dále předsedající promluvila o nové silnici, která byla z části hrazena 

z dotací POV. Silnice po zametení kamínků ukázala místy nezvyklou 

pórovitost, která se bude ještě v rámci záruky řešit na jaře. 
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Další téma bylo dovybavení dětských hřišť, též z části hrazeno z dotací 

POV. Byla pořízena nový plastový díl skluzavky, dřev. šestihran, 

trojhrazda, mobilní pingpongový stůl, sloupy na volejbal a drobné sportovní 

pomůcky (míč, pingpongové pálky, síťka). 

Jednalo se též o vzrostlých borovicích u čekárny, zda je porazit a nahradit 

novými stromy. Zde se zatím k závěru nedošlo. 

Další dotaz byl položen na malíře, který slíbil, že vymaluje budovu OÚ. 

Přesný termín zatím nebyl určen. 

Ke slovu se přihlásil pan místostarosta. Promluvil o povinném čipování psů. 

Občané projevili o návrh zájem, že bude pozván zvěrolékař, který přijede do 

Katova a psy načipuje hromadně. Domluvil se termín 10.12.2019 ve 14,30h. 

 

* * * 
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11. Usnesení č.6/2019 ze schůze ZO Katov konaného dne 

4.12.2019 

I. ZO po projednání bere na vědomí 

 

Bod 9 – informace o stavu obecních lesů - zalesňování, těžba 

II. ZO po projednání neschvaluje 

 

Bod 7. Návrh navýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze 

300 Kč/os. a 300 Kč/chal. na 400 Kč/os. a 400 Kč/chal.               

PRO    1    PROTI   6    ZDRŽEL SE   0 

                                                                                  

Poplatek zůstává stejný jako v roce 2019 – 300 Kč/os., 300 Kč/chal. 

Osvobozeni jsou děti do věku 6 let a osoby s tělesným postižením. 

III. ZO po projednání souhlasí 

 

Bod 2. – s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem  

PRO 7 - schváleno všemi hlasy 

Bod 3. – se zápisem a usnesením z minulého jednání - bez připomínek 

PRO 7 - schváleno všemi hlasy 

IV. ZO po projednání schválilo 

Bod 4. rozpočtové opatření č.8, 9 

PRO 7 - schváleno všemi hlasy 

Bod 5. návrh rozpočtu na rok 2020. Navržen byl jako vyrovnaný, 

příjmy i výdaje jsou navrženy 2 358 000 Kč. 

PRO 7 - schváleno všemi hlasy 

Bod 5. plán akcí podání žádostí z POV - 1. žádost: rekonstrukce 

části veřejného osvětlení a 2. žádost: obnova zeleně. 

PRO 7 - schváleno všemi hlasy 

Bod 6. návrh odměny pro místostarostu obce Ing. Vyhlídku za 

mimořádnou činnost v obecních lesích, kde při výkonu funkce využívá 

své odborné znalosti, které vynaložil při řešení kůrovcové kalamity. 

Jeho práce je pro obec velkým přínosem. Návrh odměny je 20 000 Kč. 
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PRO  6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 - schváleno 

Bod 7. vydání OZV obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(navýšení poplatku)  

PROTI  6, PRO 1 - schváleno 

Bod 8. vydání OZV obce o místním poplatku ze psů (poplatek schválen 50 Kč, 

stejný jako v roce 2019) 

PRO  7 - schváleno všemi hlasy 

Bod 10. návrh navýšit věcný dar jubilantům při půlkulatém a kulatém výročí 

od 65  let z 500 Kč na 700 Kč. 

PRO  7 - schváleno všemi hlasy 

Usnesení schváleno 7 hlasy. 

 

* * * 
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13. Závěr 

Předsedající poděkovala všem za účast. Připomněla všechny naplánované akce. 

5.12.2019 - Mikuláš, čerti 

7.12.2019 - Tvůrčí „vánoční“ dílna pro děti od 14 hod. 

           Zpívání koled v kapličce od 17 hod. 

           Rozsvěcení stromečku 

           Posezení v budově OÚ                           

28.12.2019 - Vítání občánků od 16 hod. 

                Výroční hasičská schůze od 18.30 hod. 

                Slavnostní zastupitelstvo obce od 19.30 hod. 

Všichni jsou srdečně zváni. 

Následně starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková, 

poděkovala panu místostarostovi Ing. Janu Vyhlídkovi za spolupráci a 

pečlivou práci v obecních lesích. Všem zastupitelům za týmovou práci, které 

si velice váží.  

Paní Haně Vyhlídkové za vánoční výzdobu autobusové čekárny a budovy OÚ. 

Předsedající poděkovala za pozornost a těší se na další setkání. 

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 20:30 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ 

3) Rozpočtová opatření č.8, 9 

4) Návrh rozpočtu 2020 

 

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 6. 12. 2019 

Zapisovatel: Michal Junek, DiS. 

Ověřovatelé:  

Jaroslava Švejdová, v. r. dne 6. 12. 2019………………………………………………… 
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Mleziva Karel, v. r. dne 6. 12. 2019 ………………………………………………………… 

 

Starostka:    

Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 6. 12. 2019 …………………………………………………… 

 

 

razítko obce 

(není povinné) 

Vyvěšeno:6. 12. 2019 

Sejmuto: 


