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

Zápis č.16 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 15.12.2021

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
7.12.2021 do 15.12.2021. 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. Milan Přibyl z celkového počtu 7. Zastupitelstvo bylo prohlášeno za
usnášeníschopné dle §92 odst. 3 výše citovaného zákona.

* * *

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající jmenovala zapisovatelkou zápisu paní Bc. Michaelu Královou a
ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu.
Zastupitelé souhlasí a schvalují
PRO 6

PROTI

0

navržené ověřovatele a zapisovatele

ZDRŽEL SE

0

* * *

3. Schválení programu
Předsedající přečetla navržený program(viz příloha č.2). Poté dala hlasovat
o jeho schválení.
PRO 6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé schvalují navržený program.

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

jednotlivé

body

usnesení

a

konstatovala,

že

byly

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.
* * *

5. Rozpočtové opatření č. 13/2021
Předsedající vysvětlila zastupitelům, čeho se týká rozpočtové opatření č.13
(viz příloha 3).
Zastupitelé souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením a berou ho na
vědomí bez připomínek.
* * *

6. Projednání a schválení pověření starostky ke schvalování
rozpočtových opatření dle jejich výše
Starostka
seznámila
zastupitele
s tímto
bodem.
Pověření
schvalovat
rozpočtová opatření a předkládat je zastupitelstvu na vědomí bylo schváleno
21.11.2018. Nebyla však schválena jejich výše. Navrhla ke schválení
v příjmech neomezeně, ve výdajích do výše 200 000,- nad rámec závazného
ukazatele. Při RO vyšších než 200 000,- nad rámec závazného ukazatele
projednat na schůzi zastupitelstva obce.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé souhlasí a schvalují tento bod tak, jak byl navržen.
* * *

7.Projednání a schválení mimořádné odměny pro místostarostu
obce
Předsedající promluvila o návrhu mimořádné jednorázové odměny ve výši
20 000 Kč pro místostarostu obce a zároveň lesního hospodáře. Odměna je
navržena nad rámec jeho schválené měsíční odměny za mimořádně obětavou
práci v lese v době kůrovcové kalamity a červencové větrné smršti
v letošním roce. Díky jeho zkušenostem a znalostem byly veškeré vytěžené
stromy i v době nadbytku dřeva prodány za standardní cenu. Dále upozornila,
že veškerou administrativu s tím spojenou, včetně žádostí o dotace na les
zpracovává sám, bez dalšího finančního zatížení obecního rozpočtu.
PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Zastupitelé po projednání schvalují mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši
20 000 Kč pro místostarostu obce.
* * *
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8. Projednání a schválení
dřeva v obecních lesích

odměny v oblasti lesnictví a těžby

Starostka požádala místostarostu obce a lesního hospodáře Ing. Jana
Vyhlídku, aby seznámil zastupitele obce se situací. Pro obec zastává
veškeré práce a těžbu v obecních lesích firma Trpák. S touto firmou je
uzavřena rámcová smlouva na provádění lesnických prací v r. 2021, dle údajů
určených lesním hospodářským plánem. Náklady obce na provedené lesnické
práce jsou podstatně vyšší z důvodu těžko předvídatelné kůrovcové a
kalamitní těžby. Jednorázové zakázky reagující na výskyt kůrovce a větrnou
kalamitu nepřesahují částku naplňující nutnost vypsání výběrového řízení. I
v případě nutnosti vypsání výběrového řízení na kůrovcovou kalamitu by
došlo k nebezpečí z prodlení neřízeného rozšíření kůrovce, který je
s nasmlouvaným zpracovatelem těžen průběžně. Vzhledem ke spolehlivosti a
včasnosti plnění neplánovaných prací (kůrovec), je doporučeno uzavřít
rámcovou smlouvu i pro rok 2022.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé po projednání schvalují fa. Trpák, která bude vykonávat těžbu a
práci v lese na základě rámcovou smlouvy v roce 2022 a pověřují starostku
ve spolupráci místostarosty obce a lesního hospodáře smlouvu s firmou Trpák
připravit a podepsat.
* * *

9. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu
2022-2024
Starostka
seznámila
zastupitele
s navrženým
výhledem na roky 2022-2024 (příloha č.4).
PRO

6

Zastupitelé
hlasy.

PROTI
po

0

ZDRŽEL SE

projednání

střednědobým

rozpočtovým

0

schvalují

střednědobý

rozpočtový

výhled

všemi

* * *

10. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022
Starostka seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2022. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn podle nejvyšších jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje
2 975 040 Kč, závazným ukazatelem je paragraf. Rozpočet nebyl postaven na
hranicích možností obce. Stále zůstává rezerva (příloha č.5).
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé po projednání schvalují rozpočet obce 2022 všemi hlasy.
* * *
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11. Projednání a schválení žádosti o dotace z Programu obnovy
venkova 2022 od Krajského úřadu Jihočeského kraje
Starostka vyjmenovala návrhy z předchozího jednání. Zastupitelé vybrali po
projednání
jako
prioritní
opravu
povrchu
části
komunikace-ostatní
komunikace ve vlastnictví obce, s předpokládanou bilancí potřeb a zdrojů
500 000 Kč (300 000 Kč požadovaná dotace + 200 000 Kč z vlastních zdrojů).
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé schvalují podání žádosti v tomto rozsahu a pověřují starostku
tuto žádost zpracovat a podat na Krajský úřad Jihočeského kraje.
* * *

12. Projednání a schválení vnitřní
veřejných zakázek malého rozsahu

směrnice

pro

zadávání

Starostka obce seznámila zastupitele obce s nutností projednat a schválit
vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nedostatek
spočívá v tom, že ve směrnici není ošetřena možnost nákupů bez objednávek a
to do jaké výše. Proto předložila připravenou směrnici, kde navrhla článek
IV.-kategorie- finanční limity a zadávání veřejné zakázky a výběr nabídky v
bodě 1. doplnit o větu“ U těchto veřejných zakázek ve výši 15 000 Kč bez
DPH je možné postupovat formou přímého nákupu bez objednávky“. Vydáním této
směrnice se zruší vnitřní směrnice č.1/2016 schválená zastupitelstvem obce
dne 29.3.2016. Nová směrnice č.1/2021 nabude účinnosti dne 1.1.2022. Poté
dala hlasovat.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelstvo obce Katov schvaluje Vnitřní směrnici o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č.1/2021 a zároveň ruší Vnitřní směrnici o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2016.
* * *

13. Znovuprojednání a schválení podmínek
občanům obce při zajištění pitnou vodou

finanční

pomoci

Starostka obce seznámila zastupitele s nutností znovu projednat podmínky
finanční pomoci občanům obce při zajištění zásobení pitnou vodou. Podmínky
navrhuje zachovat tak, jak byly schváleny zastupitelstvem obce dne
22.9.2020 usnesením číslo 10/V./2020. Dodatek č.1, který připravila ke
schválení navíc zahrnuje, že finanční výpomoc
bude vyplacena na základě
žádosti a smlouvy (kterou taktéž předložila k projednání) o poskytnutí
finančního příspěvku na zajištění zdroje pitné vody (příloha č.6).
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé obce schvalují dodatek č.1 podmínky finanční pomoci občanům
obce při zajištění pitnou vodou, žádost a smlouvu na základě které bude
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příspěvek
vyplacen.
Tento
dodatek
nabývá
účinnosti
dnem
schválení
15.12.2021 a bude zveřejněn včetně žádosti a smlouvy na úřední desce obce
Katov a elektronické úřední desce obce Katov 16.12.2021.

14. Znovuprojednání a schválení pravidel
finančního příspěvku na vybudování DČOV

pro

poskytování

Starostka obce seznámila zastupitele s nutností znovuprojednat pravidla pro
poskytování finančního příspěvku na vybudování DČOV, která byl schválena
dne 16.12.2020 usnesením č. 11/I./2020. Nutnost projednání spočívá v tom,
zda na vyplácení nepřipravit program, nebo zda schválit dodatek č.1, který
předložila zastupitelstvu o přesných podmínkách, včetně žádosti a smlouvy
na základě které bude finanční příspěvek vyplacen (příloha č.7).
Vzhledem k malé četnosti žádostí o finanční výpomoc (na OÚ doručena žádná
žádost) navrhují zastupitelé zachovat stávající pravidla, s možností
v budoucnu vypracovat navrhovaný program, v případě většího zájmu občanů o
tento příspěvek.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé obce schvalují dodatek č.1-pravidla pro poskytování finančního
příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo obdobného
zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod v obci Katov,
žádost a smlouvu na základě které bude příspěvek vyplacen. Tento dodatek
nabývá účinnosti dnem schválení 15.12.2021 a bude zveřejněn včetně žádosti
a smlouvy na úřední desce obce Katov i na elektronické úřední desce obce
Katov dne 16.12.2021.
* * *

15. Různé
Informace o stavu lesů – slova se ujal místostarosta obce a lesní hospodář.
Návrhy a plán investic a akcí v roce 2022, odbahnění rybníků - možnost
zažádat o dotaci z MAS Česká Kanada.
Akce ve smyslu společenského života v obci se budou domlouvat operativně,
až jak dovolí situace spojená s pandemií Covid.
Zastupitelé berou na vědomí.
* * *

16. Diskuse
Zastupitelé vedli diskuzi o situaci ohledně hospody. Momentálně bylo
provozovatelkou oznámeno, že ukončí činnost k 31.1.2022. Řešení k dalšímu
provozu se bude hledat operativně.
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Další příspěvek byl ohledně brigády SDH Katov, prořez klestu kolem silnice
na Záluží u Budislavě a kolem silnice na Budislav. Hasiči se domluví na
uskutečnění těchto brigád.
Další příspěvek do diskuse nebyl.
* * *
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17. Usnesení č.16 ze dne 15.12.2021
I.

ZO po projednání schvaluje

Bod 2 – zapisovatelkou zápisu Bc. Michalu Královou a ověřovateli zápisu
paní Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu.
Bod 3 – navržený program jednání.
Bod 6 – pověření starostky schvalovat rozpočtová opatření v příjmech
neomezeně, ve výdajích do výše 200 000 Kč nad rámec závazného ukazatele a
předkládat zastupitelstvu na vědomí. Při RO vyšších než 200 000 Kč nad
rámec závazného ukazatele projednat na schůzi zastupitelstva obce.
Bod 7 – mimořádnou odměnu pro místostarostu obce a zároveň lesního
hospodáře ve výši 20 000 Kč. Odměna byla navržena nad rámec jeho schválené
měsíční odměny za mimořádně obětavou práci v lese
v době kůrovcové
kalamity a červencové větrné smršti v letošním roce. Díky jeho zkušenostem
a znalostem byly veškeré vytěžené stromy i v době nadbytku dřeva prodány za
standardní cenu. Dále upozornila, že veškerou administrativu s tím
spojenou, včetně žádostí o dotace na les zpracovává sám, bez dalšího
finančního zatížení obecního rozpočtu.
Bod 9 – Střednědobý rozpočtový výhled 2022- 2024.
Bod 10 – Rozpočet obce Katov na rok 2022 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje
2 975 040 Kč. Rozpočet nebyl postaven na hranicích možností obce. Stále
zůstává rezerva.
Bod 12 – Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č.1/2021 s účinností dne 1.1.2022 a zároveň ruší Vnitřní směrnici o
zadávání
veřejných
zakázek
malého
rozsahu
č.1/2016
schválenou
dne
29.3.2016.
Bod 13 –dodatek č.1 - podmínky finanční pomoci občanům obce při zajištění
pitnou vodou, žádost a smlouvu na základě které bude příspěvek vyplacen.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem schválení 15.12.2021.
Bod 14 – dodatek č.1 – pravidla pro poskytování finančního příspěvku na
vybudování
domovní
čistírny
odpadních
vod
nebo
obdobného
zařízení
k individuální ekologické likvidaci odpadních vod v obci Katov, žádost a
smlouvu, na základě které bude příspěvek vyplacen. Tento dodatek nabývá
účinnosti dnem schválení 15.12.2021.

II.

ZO po projednání schvaluje a pověřuje starostku

Bod 8.
schvalují uzavřít s firmou Trpák rámcovou smlouvu na rok 2022 na
provádění lesnických prací a to z důvodu spolehlivosti a včasnosti plnění i
neplánovaných
prací
(kůrovec)
a
pověřují
starostku
ve
spolupráci
s místostarostou obce a lesního hospodáře tuto smlouvu připravit a
podepsat.
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Bod 11 – schvalují podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2022 od
Krajského úřadu Jihočeského kraje na opravu povrchu části komunikaceostatní komunikace ve vlastnictví obce, s předpokládanou bilancí potřeb a
zdrojů 500 000 Kč(300 000 Kč požadovaná dotace + 200 000 Kč z vlastních
zdrojů). Pověřují starostku tuto žádost zpracovat a podat na Krajský úřad
Jihočeského kraje.

III. ZO po projednání bere na vědomí
Bod 4 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání.
Bez připomínek
Bod 5 – rozpočtové opatření č.13/2021.
Bez připomínek
Bod 15 – informace o stavu lesů.
Bez připomínek
- návrh a plán investic a akcí v roce 2022
Bez připomínek

PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení schváleno všemi hlasy.
* * *
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18. Závěr
Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková popřála
všem krásné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Poděkovala za účast nejen na zasedání zastupitelstva obce, ale i za bdělý
zájem o chod obce a společnou celoroční práci.
Zasedání zastupitelstva ukončila ve 19,30h.

Přílohy zápisu:
1)

Prezenční listina

2)

Program veřejného zasedání

3)

Rozpočtové opatření č.13./2021

4)

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2022 – 2024

5)

Schválený rozpočet obce Katov na rok 2022

6)

Dodatek č. 1 – podmínky finanční pomoci občanům obce při zajištění
pitnou vodou (žádost a smlouva)
7)

Dodatek č. 1 – pravidla pro
vybudování DČOV(žádost a smlouva)

poskytování

finančního

příspěvku

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 20.12.2021
Zapisovatel: Bc. Michaela Králová
Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r. dne 20.12.2021 …………………………………………………………

Mleziva Karel, v. r. dne 20.12.2021

…………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 20.12.2021 ……………………………………………………
razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno: 20.12.2021
K sejmutí: 31.12.2021
Sejmuto:

na

