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

Zápis č.10 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 22.9.2020

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19.45 hod. paní starostkou
Marcelou Procházkovou Dvořákovou (dále jen „předsedající“). Předsedající
přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s § 92 odst. 1zákona 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 15. 9. 2020
do 23. 9. 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.
Zastupitelstvo bylo prohlášeno za usnášeníschopné dle §92 odst. 3 výše
citovaného zákona.
* * *

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem zasedání ZO (příloha č. 2). Tento
program doplnila o bod 6. Schválení finanční pomoci občanům při zajištění
zásobení pitnou vodou. Poté dala hlasovat.
Hlasování: PRO

7

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.

a

Předsedající dala poté o tomto hlasovat:
Hlasování:

PRO 7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
Předsedající přečetla usnesení
k nahlédnutí zastupitelům.

z minulého

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.

jednání

a

včetně

zápisu

dala
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* * *

5. Projednání a schválení příspěvků na výstavbu DČOV, septiků
Starostka Marcela Procházková Dvořáková požádala zastupitele Ing. Milana
Přibyla, aby seznámil zastupitele s výsledkem zasedání komise pro stanovení
podmínek výplaty příspěvků na DČOV či septiky zvolené při minulém zasedání
zastupitelstva. Vysvětlil, že obec rozhodně nebude občanům určovat jaký typ
čističky či septiku mají domácnosti zvolit. Základní podpora by měla být
řešena pevnou paušální sazbou na nemovitost a doplňkovou platbou za každého
člena domácnosti. Větší čističky či septiky jsou logicky dražší než ty menší.
Starostka byla pověřena připravit ke schválení směrnici v této navržené formě
o výplatě příspěvků.
Hlasování: PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

6. Schválení finanční pomoci občanům obce při zajištění zásobení
pitnou vodou
Předsedající navrhla schválit finanční pomoc občanům obce při zajištění
zásobení pitnou vodou, kdy příspěvek byl navýšen na maximální výši 30 000 Kč
za těchto podmínek(viz. příloha 3).
Hlasování: PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

7. Program obnovy venkova-dotace a jejich využití
Předsedající seznámila zastupitele obce s formou čerpání dotace na obnovu
zeleně z programu obnovy venkova. Dotace ve výši 90 000 Kč byla již připsána
na účet. Oslovila firmu Landeco-ateliér, která zpracuje nabídku na výsadbu
nových stromů, místo stávajících hlohů na návsi. Zastupitelé souhlasí a
pověřují starostku jednat s firmou Landeco-ateliér.
Hlasování:

PRO 7

PROTI0

ZDRŽEL SE

0

* * *

8. Diskuse
-hromadná kontrola kotlů-paní starostka zajistí firmu Šťastný na hromadnou
kontrolu kotlů
-plán akcí podzim, zima- sdělila přítomným, že v rámci pandemie Covid 19 ruší
všechny tradiční akce konané od října do prosince 2020. Bude pouze výlov
návesního rybníka, (termín se upřesní), který proběhne bez veřejnosti a
občerstvení.
-každoroční příspěvek seniorům nad 65 let ve výši 500 Kč bude poskytnut formou
výplaty na OÚ bez tradičního posezení a občerstvení
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-informace o stavu lesů- slovo si vzal Ing. Jan Vyhlídka, místostarosta obce
a správce lesů
Připomněl ceny palivového dřeva:
oddenky - 200 Kč/m3 s DPH
špičky - 380 Kč/m3 s DPH
Řekl, že většina příjmů z prodeje dřeva se investuje na obnovu lesa (výsadba
nových stromků do 5 let), které se vysazují dříve, než vytěžená místa zarostou
trávou a tudíž výsadba je pak ztížená, či nemožná).
Paní starostka mu poděkovala a připomněla, že jeho zásluhou byla obci na
základě podané žádosti přiznána dotace 375 000 Kč na obnovu lesa a další
dotace byla již podána.
Veškeré vytěžené dřevo se podařilo prodat.
-nakonec se paní starostka vyjádřila
zhodnotila ji jako velice vydařenou.
* * *

k letošní

pouti

konané

v srpnu

a
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9. Usnesení č.10 ze dne 22.9.2020

I.

ZO po projednání bere na vědomí

Bod 4 –kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
Bez připomínek.

II.

ZO po projednání souhlasí

Bod 3 - s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem
PRO 7-schváleno
Bod 7 - s oslovením firmy Landeco-ateliér a pověřuje starostku jednat s touto
firmou o zpracované nabídce a následné realizaci projektu z dotací POV
PRO 7-schváleno

III.

ZO po projednání schvaluje

Bod 2 - program veřejného zasedání zastupitelstva obce rozšířený o bod 6 –
finanční pomoc občanům obce při zajištění zásobení pitnou vodou
PRO 7 - schváleno

IV.

ZO po projednání ukládá

Bod 5- starostce obce připravit směrnici pro příspěvky OÚ občanům na výstavbu
domácích čističek odpadních vod či septiků
Schváleno 7 hlasy.

V.

ZO po projednání rozhodlo

Bod 6- o finanční pomoci občanům obce při zajištění zásobení pitnou vodou.
Finanční výpomoc ve výši 50% prokazatelně vynaložených nákladů, maximálně
do výše 30 000,-Kč bude poskytnuta za těchto podmínek:
-žadatel žije trvale v obci minimálně od roku 2015,
-pro trvale žijící obyvatele v obytném stavení je nedostatečný zdroj
pitné vody (místopřísežné prohlášení).
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Žadatel předloží na OÚ žádost, která bude projednána a posouzena na
zasedání ZO, a to nejdéle do tří měsíců od jejího podání. Návrh žádosti
musí obsahovat požadované písemnosti a tento je předkládán starostou OÚ
k rozhodnutí na zasedání ZO.
Na nárok výpomoci má občan, jehož žádost byla odsouhlasena ZO a který
předložil řádné doklady o provedených pracích dodavatele. Podmínkou je i
souhlas pověřeného orgánu(odbor ŽP MěÚ v Soběslavi) s čerpáním vody
z vrtu. Pro výpočet výše výpomoci je rozhodující faktura vystavená
dodavatelem, dále pak případné další prokazatelné materiální náklady.
Uznávají se pouze náklady spojené s vyhloubením studny nebo provedením
vrtu. Hodnota vlastní práce se neuvažuje. Výpomoc je uhrazena žadateli až
po jejím schválení ZO.
V odůvodněných případech může být poskytnuta vratná záloha až do výše 30%
předpokládaných výdajů, max. 20 000Kč.
Schváleno 7 hlasy.

Usnesení schváleno 7 hlasy

10. Závěr
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Závěrem starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková, poděkovala
všem za účast a za pozornost.
Zasedání zastupitelstva ukončila ve 20:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1)

Prezenční listina

2)

Pozvánka na veřejné zasedání

3)

Podmínky finanční pomoci občanům obce při zajištění zásobení pitnou

vodou

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 27.9. 2020
Zapisovatelka: Irena Peltánová
Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r.dne 27.9.2020……………………………………………

Mleziva Karel, v. r. dne 27.9.2020 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 27.9.2020 ……………………………………………………

razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno:27.9.2020
Sejmuto:

