OBEC KATOV, Katov 28, 392 01 Soběslav
IČ: 00582808, IDDS: a3jed86, tel.: 737 752 596, e-mail: starosta@obeckatov.cz

Zápis č.8 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 13.5.2020

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 §93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Katov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 4. 5. 2020 do
13. 5. 2020. 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
(včetně nové členky zastupitelstva, která bude teprve skládat slib, tudíž bod
1,2,3,4, byl odhlasován bez ní, tedy 6 členy zastupitelstva). Zastupitelstvo
bylo prohlášeno za usnášení schopné dle §92 odst. 3 výše citovaného zákona.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem zasedání ZO(příloha č.2), který
doplnila o bod číslo 10 a tím bylo projednání a schválení OZV o místních
poplatcích. Poté dala hlasovat.
Hlasování: PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající jmenovala zapisovatelkou zápisu paní Irenu Peltánovou
ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu.
Předsedající dala poté o tomto hlasovat:
Hlasování:

PRO 6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání

a
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Předsedající přečetla usnesení z minulého jednání
k nahlédnutí zastupitelům. Poté dala hlasovat.
Hlasování:

PRO 6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

a

včetně

zápisu

dala

0

* * *

5. Rezignace na mandát zastupitele a složení slibu nové členky
zastupitelstva
Předsedající seznámila zastupitele s rezignací na mandát zastupitele pana
Michala Junka, Dis., kterou osobně obdržela a přijala dne 30. 3. 2020. Tento
mandát zanikl dle §55 zákona č.491/2001 Sb.(viz příloha č.3)
Zároveň oznámila, že na tento uvolněný mandát nastupuje následující den další
člen z téže kandidátky, Bc. Michaela Králová. Nová členka zastupitelstva
obdržela ve lhůtě 15 dnů a to dne 14. 4. 2020 osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomnou členku
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornila, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Katov
a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. A poté vyzvala
Bc. Michaelu Královou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu(příloha č.4)

6.
Projednání
a
schválení
výboru(rozsah a náplň práce)

odměny

předsedy

kontrolního

Předsedající seznámila s návrhem navýšit odměnu předsedovi kontrolního výboru
Ing. Milanu Přibylovi. Za tuto funkci nyní pobírá měsíční odměnu 500 Kč.
Vysvětlila zastupitelům, že provádí pro obec správu webových stránek, které
jsou nezbytnou součástí provozu OÚ. Upozornila zastupitele, že pokud by web
spravovala firma, byly by náklady na správu webu mnohem vyšší. Dále
zastupitele seznámila s tím, že provádí i poradenství při stavebních
záležitostech, které jsou díky jeho odborným znalostem pro obec taktéž velkým
přínosem. Proto navrhla měsíční odměnu ve výši 1500 Kč.
Hlasování:

PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE

1
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* * *

7.
Projednání a schválení dohody o užívání části obecního
pozemku
p.č.879/22
pro
nový
vjezd
na
pozemek
p.č.st.38/1(k.ú.Katov u Budislavi)
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem dohody mezi obcí Katov a
vlastníkem pozemku p.č.st.38/1 (k.ú.Katov u Budislavi). Vlastník nemovitosti
provedl během dubna 2020 nový zpevněný sjezd na obecní komunikaci p.č. 895
k hospodářské budově. Stavba sjezdu svým provedením zasahuje i na pozemek
p.č.879/22 ve vlastnictví obce Katov. Je možné, že v budoucnu bude obec nucena
pozemek p.č.879/22 využít k vedení podzemních inženýrských sítí (NN,
kanalizace, vodovod, dálkový kabel apod.).
Předsedající navrhuje, aby v této dohodě (viz příloha č.5) bylo zaneseno, že
se vlastník zpevněného sjezdu zavazuje strpět možné budoucí uložení uvedených
inženýrských sítí pod tímto sjezdem v nezbytně nutném rozsahu a zároveň ponese
veškeré náklady spojené se stavební činností v okolí sjezdu(zemní práce,
demontáž sjezdu, uvedení do původního stavu). Vlastník nemovitosti byl
vyrozuměn, že se tato věc bude na dnešním zastupitelstvu projednávat. Osobně
se nezúčastnil, proto bude vyzván k dostavení se na OÚ k podpisu této dohody.
Poté dala o svém návrhu hlasovat.
Hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

8.

Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/2020

Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.1/2020 (viz příloha
č.6).
Hlasování:

PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

* * *

9. Seznámení s finančními náklady spojenými s vyhlášeným

nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru
Předsedající seznámila zastupitele s finančními náklady, které činily 7 764
Kč,-. Byla zakoupena dezinfekce, která byla rozdána místním občanům. Dále
byly zdarma poskytnuty občanům bavlněné roušky. Tyto náklady byly hlášeny na
ORP Soběslav, které poskytlo po předchozí administrativě 10l dezinfekce,
která je uložena na OÚ.
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Dále předsedající promluvila o povinnosti OÚ zajistit základní potřeby
v podobě potravin, léků a hygienických potřeb občanům starších 65 let a
občanům s hendikepem po dobu nouzového stavu.

* * *

10.

Projednání a schválení OZV o místních poplatcích

Předsedající seznámila zastupitele, že se jedná o místní poplatek z pobytu,
který s účinností od 1.1.2020 nahrazuje v zákoně o místních poplatcích
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.
Poplatek z pobytu může zavést kterákoliv obec formou OZV. Tento poplatek není
vázán na žádné specifické podmínky. Navrhla poplatek 10 Kč za osobu a den.
Zastupitelé diskutovali o navržené částce, která se jim zdála být nízká.
Další navrženou částkou bylo 20 Kč za osobu a den. Předsedající dala o této
částce hlasovat(viz příloha č.7).
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

11. Informace o stavu kůrovcové kalamity a stavu zalesňování
Předsedající požádala místostarostu obce a správce obecních lesů Ing. Jana
Vyhlídku, aby promluvil o stavu obecních lesů.
Nejprve se vyjádřil k těžbě. V roce 2020 bylo již vytěženo 250 kubíků dřeva,
odbyt je cca na 60%, pily jsou přeplněné a další dodávky neberou. 15% těžby
je polom, 5% souší a zbytek kůrovec.
2/3 smrkových porostů je zatím zachováno, ale kůrovec napadá další stromy.
Prognóza na letošní rok je velmi špatná.
Promluvil o dotacích na porosty do 40 let, drcení klestu a na zalesňování.

* * *

12. Diskuse
První příspěvky do diskuse měla starostka obce paní Marcela Procházková
Dvořáková.
a) zda a kdy objednat kontejner na směsný odpad - dohoda je na konec května
b) promluvila o úpravě terénu u kravína
c) hospoda - promluvila o svém záměru pronajmout hospodu, tak, že bude na
úřední desce vyvěšen záměr o pronájmu
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d) dětský den - po poradě se starostou hasičů, navrhuje udělat dětský den
6.6.2020. Dopoledne budou děti chytat ryby na Návesním rybníku,
odpoledne budou dětské soutěže a ukázka hasičské techniky a večer dětská
diskotéka.
e) čarodějnice a májka - vzhledem k opatření v rámci výskytu koronaviru
se postavila májka jen v malém počtu lidí, kterým starostka poděkovala.
Bohužel konstatovala, že nějací dobráci v rámci tradice májku porazili.
Čarodějnice byly spáleny, za ochotné spolupráce dobrovolných hasičů poděkovala veliteli hasičů p. Fr. Semrádovi za zajištění ohně.
-zde se přihlásila o slovo paní Švejdová, že je třeba spáleniště
ohrabat, než zaroste travou. Připomínka byla přijata.
f) borovice u čekárny - byla poražena jen jedna, která byla proschlá.
Poděkování patřilo místním občanům, kteří se postarali o odklizení
větví a úpravě terénu.
g) upozornila všechny na připomínky občanů, ohledně venčení psů. Pokud psi
vykonávají potřebu na veřejném prostranství, v parku, či někomu u vrat,
ukliďte po nich.
h) poděkovala paní Haně Vyhlídkové za krásné jarní truhlíky na čekárně a
hospodě, za péči a čas, který této činnosti věnuje.
i) poděkovala místostarostovi za pomoc v úřadě a práci v lese
j) poděkovala paní kronikářce za vzorně a účelně psanou kroniku
- zde se o slovo přihlásila paní Švejdová s připomínkou, zda by paní
kronikářka, která v březnu oslavila 65. narozeniny nemohla jako
poděkování dostat od obce dárkový balíček v hodnotě 700 Kč. Zastupitelé
souhlasili.
k) informovala občany o chystané akci 29.,30.5.2020 - jako vzpomínku
spojené se mší za skauta, spisovatele, disidenta a Katovského chalupáře
p.
Jiřího Stránského, který zemřel 29.5.2019. V pátek bude táborák a v sobotu
mše před kapličkou na návsi.
l) čističky - opět rozpoutala debatu na téma čističky. O slovo se přihlásil
zastupitel Ing. Milan Přibyl a Ing. Jan Vyhlídka - místostarosta obce. Po
věcné debatě došli zastupitelé k závěru, že ukládají starostce připravit a
přednést návrhy ke schválení zastupitelstvu, jakým způsobem se budou vyplácet
příspěvky občanům na výstavbu čističek do příštího zastupitelstva, které se
bude konat v červnu. Zde ještě přidal připomínku místostarosta obce, že při
této příležitosti projednáme i navýšení příspěvku OÚ na vrty. V současné době
je schválen příspěvek max. výše 15 000 Kč.
m) další se do diskuse přihlásila místní občanka, která se ptala, zda bude
ve vsi kontejner na kov. Zatím se o něm neuvažuje, dle zákona bude od 1.1.2021
povinný.
n) další do diskuse se přihlásil zastupitel p. Mleziva, že by nebylo od věci,
dát ke kontejnerům upozornění, aby se jak plast, tak karton před vhozením
sešlapal či zmačkal.
o) připomínka p. Švejdové zda se přestěhuje altánek na dětském hřišti –
altánek zůstane na stávajícím stinném místě.

13. Usnesení
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I.

ZO po projednání bere na vědomí

Bod 8 – Rozpočtové opatření č.1/2020
Pro 7 - schváleno všemi hlasy
Bod 5 - Rezignaci na mandát zastupitele pana Michala Junka,Dis., přijatou
osobně starostkou obce dne 30.3.2020, kdy tento mandát zanikl dle §55 zákona
č.491/2001 Sb.
Složení slibu nové členky zastupitelstva Bc. Michaely Králové.
Bod 9 – Seznámení s finančními náklady spojenými s vyhlášeným nouzovým stavem
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.
Bod 11 – Informace o stavu obecních lesů v rámci kůrovcové kalamity a stav
zalesňování.

II.

ZO po projednání souhlasí

Bod 3 - s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem
Pro 6 - schváleno
Bod 4 - Se zápisem a usnesením z minulého jednání - bez připomínek
Pro 6 - schváleno

III. ZO po projednání schvaluje
Bod 2 - Program veřejného zasedání obce, který byl rozšířen o bod 10
Pro 6 - schváleno
Bod 6 - Měsíční odměnu předsedovi kontrolního výboru Ing. Milanu Přibylovi
(rozsah a náplň práce)
Odměna byla stanovena takto: 1500 Kč měsíčně - za vykonávání funkce předsedy
kontrolního výboru, za správu webových stránek obce, za kterou by obec
v případě zpracování firmou vynaložila daleko vyšší finanční částku a
poradenství ve stavebních záležitostech, které jsou díky jeho vzdělání a
odborným znalostem pro obec přínosem.
Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1 - schváleno 6 hlasy
Bod 7 - Dohodu o užívání části obecního pozemku p.č.879/22 pro nový zpevněný
vjezd mezi obcí Katov a vlastníkem pozemku p.č.st.38/1 a pověřuje starostku
ke zpracování a podepsání dohody.
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Pro

7 – schváleno všemi hlasy

IV.

ZO pro projednání vydává

Bod 10 - Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Poplatky byly
stanoveny takto: 20 Kč za osobu a den.
Pro 7 - schváleno všemi hlasy

V.

ZO po projednání ukládá

Starostce obce připravit podklady pro projednání a schválení příspěvků OÚ
občanům na výstavbu čističek.
Pro 7 - schváleno všemi hlasy

Usnesení schváleno 7 hlasy.

* * *

14. Závěr
Závěrem starostka paní Marcela Procházková Dvořáková, poděkovala všem za
účast a za pozornost.
Zasedání zastupitelstva ukončila ve 21,30 hodin.

Přílohy zápisu:
1)

Presenční listina

2)

Pozvánka na veřejné zasedání OZ

3)

Rezignace na mandát zastupitele

4)

Složení slibu nové členky zastupitelstva

5)

Dohoda o užívání části obecního pozemku p.č.879/22

6)

Rozpočtové opatření č.1/2020

7)

OZV o místních poplatcích
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Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 18. 5. 2020
Zapisovatelka: Irena Peltánová
Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r.dne 18.5.2020……………………………………………

Mleziva Karel, v. r. dne 18.5.2020 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 18.5.2020 ……………………………………………………

razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno: 18.5.2020
Sejmuto:

