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

Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov konaného dne 23.6.2021

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19,30 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 15.6.2021 do
24.6.2021. Současně byla zveřejněna v uvedeném období i na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající na základě informací z presenční listiny (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. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající jmenovala zapisovatelem zápisu pana Ing. Milana Přibyla
ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu.

a

Zastupitelé souhlasí a schvalují navržené ověřovatele a zapisovatele.
PRO 7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
* * *

3. Schválení programu
Předsedající přečetla navržený program (viz příloha č.2) a dala hlasovat o
jeho schválení.
Zastupitelé schvalují navržený program.
PRO 7

Proti

0

ZDRŽEL SE

0
* * *

4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
Předsedající přečetla
postupně plněny.

jednotlivé

body

usnesení

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.

a

konstatovala,

že

byly
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* * *

5. Rozpočtová opatření č. 5.,6./2021
Předsedající požádala paní účetní, aby vysvětlila zastupitelům, čeho se
týkají rozpočtová opatření č. 5 a 6 (viz příloha 3).
Zastupitelé souhlasí s předloženými rozpočtovými opatřeními a berou je na
vědomí bez připomínek.
* * *

6. Projednání „Budoucí smlouvy o zřízení služebnosti-Katov čp.13
- poplatek za zřízení“.
Předsedající připomněla, že byla na minulém jednání pověřena zastupitelstvem
obce uzavřít smlouvu na výše uvedenou akci. Po poradě s právníkem, který
nedoporučil uzavřít takto připravenou smlouvu o věcném břemeni z důvodu, že
obec bude mít vodní dílo ve vlastnictví jiné osoby na svém pozemku a v případě
poruchy septiku bude zodpovědná za její následky. Proto předsedající navrhla,
nezbytnou část pozemku pro výstavbu majitelům nemovitosti č.p.13 odprodat.
Proto bylo nutné tento bod znovu projednat. Požádala zastupitele, aby se dle
přiloženého plánu poradili o dalším postupu přímo na místě výstavby.
Z prohlídky vyplynula potřeba osobní návštěvy projektanta tohoto zařízení
přímo na místě stavby, vzhledem ke stísněným podmínkám a stávajícím prvkům
inženýrských sítí a ujasnění dalšího postupu.
Zastupitelé proto neschválili uzavření „Budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene“ za těchto podmínek a pověřují starostku k dalšímu jednání
s projektantem této stavby.
PRO

0

PROTI

7

ZDRŽEL SE

0

7. Různé
Dotace z POV 2021
Byly podány dvě žádosti o dotace z POV. Prioritní na veřejné osvětlení, dotace
byla přidělena ve výši 36 000 Kč (je to 60% z celkových uznatelných nákladů).
Druhá žádost o dotaci byla podána na opravu místní kapličky. Ta byla pro
nízkou alokaci Jihočeským krajem zamítnuta.
Informace o stavu našich lesů
Slovo si vzal místostarosta obce a lesní hospodář Ing. Jan Vyhlídka. Promluvil
o těžbě a ceně dřeva. Na základě žádosti byla přidělena v minulém období
dotace na obnovu lesa ve výši 100 610 Kč.

Plán akcí léto 2021
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Rybářské závody operativně dle počasí na začátku srpna.
Pouť ve dnech 20. - 22. 8. s tímto programem:
pátek 20.8. - Mše v místní kapličce 18 hod., dětská diskotéka ve 20 hod.
sobota 21.8. – turnaj v malém fotbale (3 na 3) ve 13 hod., večerní zábava
s kapelou HAPPY BAND 20-02 hod (zaplacena záloha 4000 Kč).
Seznámení s dodatkem smlouvy GDPR č.2 (viz příloha č.4)
Starostka seznámila zastupitele s dodatkem smlouvy GDPR č. 2, který uzavřela
s pověřencem pro obec Katov s paní Kateřinou Randlovou, které se za její
služby nově bude vyplácet 200 Kč/měs., místo stávajících 500 Kč/měs..
Zastupitelé berou na vědomí.
* * *

8. Diskuse
Starostka obce nejprve připomněla, že hromadné očkování psů proběhlo, tak jak
bylo dohodnuto na minulém zasedání.
Návazně přešla k informaci o odchytu toulavých psů, kdy předložila
zastupitelům zprávu veterinární správy (viz příloha č.5) o přesném znění
platné legislativy, která řeší tento problém.
Starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci dětského
dne, který proběhl 5. 6. 2021 a opět se zapsal svou velkolepostí do historie
obce Katov.
Dalším příspěvek paní starostky bylo zvážení situace ohledně nového zdroje
pitné vody. Je třeba uvažovat o možnosti vybudování nového vodovodu, kdy
Ministerstvo životního prostředí vypisuje dotace pro obce ve výši 450 mil.
korun.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
* * *

12. Usnesení č.13 ze dne 23.6.2021
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I.

ZO po projednání schvaluje

Bod 3 – navržený program jednání
PRO 7 - schváleno
Bod 2 – zapisovatele zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu p.
Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu
PRO

7 - schváleno

II.

ZO po projednání nesouhlasí a neschvaluje

Bod 6 – uzavřít „Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti- Katov č. 13“ z důvodu,
že obec by měla na svém pozemku vodní dílo ve vlastnictví jiné osoby. Návrh
- odprodat nezbytnou část pozemku. Z důvodu stísněných podmínek a stávajících
inženýrských sítí nejprve nutná návštěva projektanta na místě stavby.
PROTI

7 - neschváleno

III. ZO po projednání bere na vědomí
Bod 4 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání
Bez připomínek
Bod 5 – rozpočtové opatření č. 5,6/2021
Bez připomínek
Bod 7 - Informaci o dotaci z POV Jihočeského kraje v roce 2021
Bez připomínek
Informaci o stavu lesů
Bez připomínek
Plán akcí na léto 2021
Bez připomínek
Dodatek smlouvy č.2 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence GDPR
Bez připomínek
Bod 8 - Informace o odchytu toulavých psů
Bez připomínek

IV.

ZO po projednání pověřuje

Bod 6 - starostku k dalšímu jednání s majiteli domu v Katově č.p.13 pro
umístění septiku a zemního pískového filtru na obecním pozemku. Nutná návštěva
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projektanta, ujasnění umístění z důvodu stísněných podmínek a stávajících
inženýrských sítí.
PRO

7 – schváleno
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13. Závěr
Závěrem starostka obce Katova, paní Marcela Procházková Dvořáková vyzvala
všechny zúčastněné, aby povstali a minutou ticha uctili památku nedávno
zemřelého chalupáře, který prožil převážnou část svého života v Katově. Poté
poděkovala všem za účast a za pozornost.
Zasedání zastupitelstva ukončila ve 21 hod.

Přílohy zápisu:
1)

Presenční listina

2)

Pozvánka na veřejné zasedání ¨

3)

Rozpočtové opatření č.5 a 6/2021

4)

Dodatek smlouvy č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce pověřence GDPR

5)

Veterinární zpráva o odchytu toulavých psů

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 28.6.2021
Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl
Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r. dne 28.6.2021……………………………………………

Mleziva Karel, v. r. dne 28.6.2021 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 28.6.2021 ……………………………………………………

razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno: 28.6.2021
K sejmutí: 13.7.2021
Sejmuto:

