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

Zápis č.15 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 10.11.2021

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 18 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
27.10.2021 do 11.11.2021. 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(omlouvá se
Ing. Jan Vyhlídka - poprvé v novodobé historii obce) 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.
Zastupitelé souhlasí a schvalují

navržené ověřovatele a zapisovatele

PRO 6

0

PROTI

0

ZDRŽEL SE

a

* * *

3. Schválení programu
Předsedající
schválení.

přečetla

navržený

program.

Poté

dala

Zastupitelé schvalují navržený program
PRO 6

Proti

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání

hlasovat

o

jeho
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Předsedající přečetla
postupně plněny.

jednotlivé

body

usnesení

a

konstatovala,

že

byly

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.

* * *

5. Rozpočtová opatření č. 11.,12./2021
Předsedající
vysvětlila
opatření(viz příloha 3).

zastupitelům,

čeho

se

týkají

rozpočtová

Zastupitelé souhlasí s předloženými rozpočtovými opatřeními a berou je na
vědomí bez připomínek.
* * *

6. Projednání záměru
v k.ú.Katov u Budislavi

prodeje

části

pozemku

par.č.873/1

Předsedající seznámila zastupitele se záměrem obce Katov prodat část
pozemku ve vlastnictví obce, parcelní č. 873/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, zapsaného na LV č. 10001 v k.ú.Katov u Budislavi, nově
zaměřeného GP č. 138-1245/2021 jako pozemek p.č.873/12 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 20m2 (příloha č.4-záměr+GP), který byl řádně zveřejněn dne
23.9.2021 do 10.11.2021 včetně.
K dnešnímu dni nebyla podána žádná žádost o koupi tohoto pozemku. Proto
předsedající navrhla tento záměr obce ukončit.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé souhlasí a schvalují tento záměr ukončit.

7. Projednání a vydání OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Předsedající promluvila o nové legislativě v odpadovém hospodářství.
Navázala tím na téma, které bylo důkladně projednáno na minulém zasedání
zastupitelstva obce a kde byla starostka pověřena zastupitelstvem obce
připravit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Vzhledem ke stále narůstajícím nákladům za odvoz a
skládkování domovního a separovaného odpadu navrhla navýšit sazbu na 600
Kč/trvale žijící osoba/rok (od poplatku se osvobozuje osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, která je narozena
v daném roce a osoba tělesně postižená) a 600 Kč/vlastník nemovité
věci(byt, rodinný dům, nebo stavba pro rodinnou rekreaci) na území obce.
Tato vyhláška zrušuje OZV 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze dne 16.12.2020 a nabývá účinnosti 1.1.2022.
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PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé po projednání schvalují a vydávají OZV všemi hlasy.
* * *

8. Projednání a vydání OZV 2/2021, o místním poplatku z chovu
psů
Starostka na základě legislativních změn předložila k projednání návrh OZV
2/2021 o místním poplatku z chovů psů. Tento poplatek navrhla ponechat
stejný 50,-/pes/rok.
Tato vyhláška zrušuje OZV 3/2019 o místním poplatku ze psů ze dne 4.12.2019
a nabývá účinnosti 1.1.2022.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé po projednání schvalují a vydávají OZV všemi hlasy.

* * *

9. Projednání a vydání OZV 3/2021, o místním poplatku z pobytu
Starostka předložila návrh OZV 3/2021
Dosavadní sazba činila 20,-/osoba/den.

o

místním

poplatku

z pobytu.

Zastupitelé navrhují poplatek navýšit na 30,-Kč/osoba/každý započatý den.
Tato vyhláška zrušuje OZV 1/2020 o
13.5.2020 a nabývá účinnosti 1.1.2022.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

místním

poplatku

z pobytu

ze

dne

0

Zastupitelé po projednání schvalují a vydávají OZV všemi hlasy.

* * *

10. Stanovení termínu inventarizace majetku obce za rok 2021,
jmenování inventarizační a likvidační komise
Starostka vydává příkaz o provedení inventarizace, která bude probíhat od
11.11.2021 do 31.1.2022. Plán inventarizace je připraven.
Předsedou navrhla Ing.
Františka Semráda.
PRO

6

PROTI

0

Zastupitelé
souhlasí
inventarizace.

Milana

ZDRŽEL SE

Přibyla,

členy

Ing.

Jana

Vyhlídku

a

p.

0

s informacemi

o

vydání

příkazu

o

provedení
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11. Informace o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za
rok 2021
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření
obce za rok 2021, nedostatky k nápravě připraví na příští schůzi
zastupitelstva obce:
-směrnici o vnitřních zakázkách
-příspěvky na vrty

-připravit jako program, nebo řešit darovací smlouvou

-příspěvky na DČOV - připravit jako program
-úprava elektronické úřední desky (archiv)
Zastupitelé berou na vědomí.
* * *

12. Různé
-informace o stavu lesů – bez příspěvku (Ing. Jan Vyhlídka-místostarosta
obce, lesní hospodář - omluven)
-návrhy, plán investic v roce 2022:
dotace z Programu obnovy venkova: rozhlas, stání pro kontejnery na
komunální odpad, nákup kontejnerů na komunální odpad, nákup techniky
k údržbě veřejných prostranství, pořízení ukazatelů rychlosti, vybavení
obecního úřadu - promyslet dopříště.
-knihobudka, vývěska u čekárny v podobě stávající tabule, rámeček na úřad,
kalendář obce zrealizujeme v roce 2022 (možnost příspěvků občanů v podobě
fotografií obce).
-vodovod - je třeba důkladně projednat veškeré pro a proti. Je možné, že se
nebudou chtít lidé připojit. Zastupitelé projednali, že se osloví
projektant, který vyřeší průzkum, projekt, dotace a vše s tím spojené.
-plán akcí podzim, zima 202 2- vzhledem k epidemiologické situaci se ruší
do odvolání všechny naplánované vnitřní akce - setkání důchodců.
Zpívání v kapličce a rozsvícení stromečku se bude řešit operativně, možnost
přesunout tuto akci do venkovních prostor.
4.,či 5.12.2021- Mikuláš s čerty proběhnou dle plánu
Zastupitelé berou na vědomí
-žádost o příspěvek SK Tučapy pro oddíl sportovní gymnastiky-návrh 1000,Kč.
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PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé schvalují příspěvek 1000,-Kč
* * *

13. Diskuse
Starostka poděkovala za perfektní práci členům okrskové volební komise.
Dále rozvinula debatu, co s navezenou hromadou větví v místě, kde se pálí
čarodějnice. Oslovila zástupce SDH zda by se mohla hromada spálit. Vzhledem
k suchu není doporučeno. Návrh – úprava hormady těžkou technikou.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
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* * *

14. Usnesení č.15 ze dne 10.11.2021
I.

ZO po projednání schvaluje

Bod 2 – zapisovatele zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu paní
Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu
PRO 6 - schváleno
Bod 3 – navržený program jednání
PRO 6 – schváleno
Bod 12 – finanční příspěvek pro SK Tučapy-oddíl sportovní gymnastiky ve
výši 1000,-Kč
PRO 6 - schváleno

II.

ZO po projednání schvaluje a vydává

Bod 7. OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (příloha č.4). Poplatek navýšen na 600 Kč/trvale žijící
osoba/rok (od poplatku se osvobozuje osoba narozena v daném roce a osoba
tělesně postižená) a 600 Kč/vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo
stavba pro rodinnou rekreaci) na území obce.
Tato vyhláška zrušuje OZV 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívaní a odstraňování komunálních odpadů
ze dne 16.12.2020 a nabývá účinnosti 1.1.2022.
PRO

6 - schváleno

Bod 8. OZV 2/2021 o místním poplatku ze psů(příloha č.4). Poplatek činí
50,-Kč/pes/rok.
Tato vyhláška zrušuje OZV 3/2019 o místním poplatku ze psů ze dne 4.12.2019
a nabývá účinnosti 1.1.2022.
PRO

6 – schváleno

Bod 9. OZV 3/2021 o místním poplatku z pobytu(příloha č.4). Poplatek činí
30,-Kč/osoba/každý započatý den.
Tato vyhláška zrušuje OZV 1/2020 o
13.5.2020 a nabývá účinnosti 1.1.2022.
PRO

6 – schváleno

místním

poplatku

z pobytu

ze

dne
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Bod 6.- ukončit záměr obce o prodeji části pozemku p.č.873/1, k.ú. Katov u
Budislavi z důvodu neobdržení žádné žádosti o koupi
PRO

6 – schváleno všemi hlasy

III. ZO po projednání bere na vědomí
Bod 4 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání
Bez připomínek
Bod 5 – rozpočtové opatření č.11.,12./2021
Bez připomínek
Bod 11 – informace o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2021
Bez připomínek
-

Plán akcí podzim,zima 2021 – do odvolání zrušeny všechny vnitřní
akce v rámci epidemiologické situace

Bez připomínek
-

Návrh a plán investic v roce 2022 – dotace z POV 202 2- dle
návrhů promyslet do příští schůze zastupitelstva obce

Bez připomínek

IV.

ZO po projednání souhlasí

Bod
10
–
s informacemi
starostky
o
vydání
příkazu
o
inventarizace, která bude probíhat od 11.11.2021 do 31.1.2022.
Předsedou navržen
František Semrád.
Pro

Ing.

Milan

Přibyl,

členové

Ing.

Jan

provedení

Vyhlídka,

p.

6 – schváleno

Usnesení schváleno všemi hlasy
* * *

15. Závěr
Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková poděkovala
přítomným za účast. Příští zastupitelstvo 14.12.2021.
Zasedání zastupitelstva ukončila ve 19,30h.
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Přílohy zápisu:
1)

Prezenční listina

2)

Program veřejného zasedání

3)

Rozpočtové opatření č.11.,12./2021

4)

OZV 1/2021, OZV 2/2021, OZV 3/2021

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 13.11.2021
Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl

Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r. dne 13.11.2021……………………………………………

Mleziva Karel, v. r. dne 13.11.2021 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 13.11.2021 ……………………………………………………

razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno: 13.11.2021
K sejmutí: 30.11.2021
Sejmuto:

