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

Zápis č.17 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 9.3.2022

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu
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
1.3.2022 do 9.3.2022. 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 všech 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo bylo prohlášeno za usnášeníschopné dle §92 odst. 3 výše
citovaného zákona.
Předsedající přečetla navržený
hlasovat o jeho schválení.
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0

Zastupitelé schvalují navržený program

* * *

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající
jmenovala
zapisovatelem
zápisu
Ing.
Milana
Přibyla
ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu.
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PROTI

Zastupitelé

0

souhlasí

ZDRŽEL SE
a

a

0

schvalují

navržené

ověřovatele

a

zapisovatele.

* * *

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

jednotlivé

body

usnesení

Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.
* * *
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4. Rozpočtová opatření
Předsedající vysvětlila zastupitelům, čeho se týkají rozpočtová opatření č.
14,15/2021 a 1/2022 (viz příloha 3).
Zastupitelé souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením a berou ho na
vědomí bez připomínek.
* * *

5. Projednání a schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného
břemene přípojky NN k pozemku p.č.871
Starostka seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o zřízení věcného
břemene. Jedná se přípojku NN na pozemku p.č.884 ve vlastnictví obce
k novostavbě domu na pozemku p.č.871. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázový poplatek 1000 Kč s DPH, který bude vyplacen na základě
vystavené faktury.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé souhlasí a schvalují návrh smlouvy na zřízení věcného břemene
bez připomínek.
* * *

6. Projednání a schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č.895
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č.895. Na pozemku bylo umístěno podzemní komunikační
vedení veřejné komunikační sítě, síťový rozvaděč a přípojka NN. V návrhu
smlouvy byly po poradě s právníkem zjištěny nedostatky, které poslala zpět
k přepracování. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebyl opravený návrh
smlouvy vrácen, doporučila ho neschvalovat a vyčkat na opravenou verzi.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

Zastupitelé po projednání neschvalují návrh smlouvy na zřízení
břemene a pověřují starostku k dalšímu jednání s firmou Cetin.

věcného

* * *

7. Různé
Informace o stavu lesů
Slova se ujal místostarosta obce a lesní hospodář Ing. Jan Vyhlídka.
Momentálně je dobrá cena dřeva – 2900 Kč/m3, bude se dále těžit. Letos
odtěženo 95 m3, v plánu dalších cca 150 m3. Je velké sucho. Problém se
sazenicemi. Je třeba zalesnit holiny, osloví se občané a chalupáři na
brigádu. Nutné udělat 2 nové oplocenky – buk+
smrk(0,6 ha). Celkem
oplocenky cca 1,5 ha.
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Cena prodeje dřeva: samovýroba 50 Kč/m3
slabé 450 Kč/m3
silné 300 Kč/m3
Přiznané dotace na rok 2020 – 320 000,-Kč.
Zastupitelé berou tento bod na vědomí bez připomínek.
Pozemková úprava
Starostka obce požádala místostarostu Ing. Jana Vyhlídku, aby promluvil o
plánované pozemkové úpravě. Vysvětlil, jak by pozemková úprava probíhala.
Nejprve by se domluvila schůzka s občany, kterých by se pozemková úprava
týkala, za přítomnosti pracovníka Pozemkového úřadu Tábor. Termín cca
polovina dubna. Kvůli pozemkové úpravě zřejmě nedojde k naplnění žádosti o
dotaci z POV Krajského úřadu Jihočeského kraje na rok 2022. Žádost byla
podána na opravu cesty, kterou protínají právě zmiňované pozemky.
Zastupitelé berou tento bod na vědomí bez připomínek.
Žádost o podporu Linky bezpečí
starostka seznámila zastupitele se žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 2000 Kč na podporu Linky bezpečí, která byla doručena do
datové schránky. Tato částka bude použita na provoz dětské krizové linky /
ta je všem občanům dostupná anonymně, zdarma a nonstop). V žádosti je
výslovně napsáno, že žádají o projednání na zasedání zastupitelstva obce.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé schvalují příspěvek 2000 Kč na podporu Linky bezpečí.
Pomoc Ukrajině
Starostka navrhla schválit částku 20 000 Kč na pomoc Ukrajině, kde
momentálně probíhá válečný konflikt. Částku navrhuje zaslat na konto
společnosti „Člověk v tísni“.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé schvalují jednoznačně navrženou částku 20 000 Kč pro Ukrajinu.
Seznámení s cenou za svoz odpadů od svozové firmy AVE
Jedná se celkové náklady za rok 2021. Náklady činí 121.119 Kč, příjmy za
poplatky 40.200 Kč, rozdíl 80.919 Kč.
Doplatek je 909 Kč za osobu, či chalupu /rok.
Zastupitelé berou na vědomí.

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

Seznámení se stanoviskem k rušení nedělního klidu
Starostka obce vysvětlila situaci kolem OZV č.1/2017, o dodržování
nedělního klidu. Tato OZV nesplňuje zákonné povinnosti, proto se momentálně
jedná o neplatný dokument. Navrhla tuto OZV neobnovovat. Požádala
zastupitele, aby se každý k tomuto návrhu vyjádřil. Většina souhlasila
s tímto návrhem. Poté dala hlasovat o zrušení OZV č.1/2017 vydané dne
28.6.2017.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé zrušili OZV č.1/2017 o dodržování nedělního klidu ze dne
28.6.2017, která nesplňovala zákonné povinnosti a schválili neobnovovat OZV
o rušení nedělního klidu.
Plán akcí jaro-léto 2022
11.3.

MDŽ

16.4.

velikonoční dílna pro děti

30.4.

Čarodějnice – opékání prasete u hospody

4.6.

Dětský den

19.-21.8.

pouť(kapela Baret nebo Happy Band)

srpen

Rybářské závody (operativně dle počasí)

Zastupitelé berou na vědomí.
Seznámení s opravou křižovatky v Tučapech
Akce je rozdělena na 3 etapy, zveřejněno na elektronické úřední desce.
Začátek 28.3.2022 - konec 30.6.2022.
Pro Katov objízdná trasa přes Budislav během etapy č.2 (24.4.-22.5.2022).
Zastupitelé berou na vědomí.
Informace
Budislavi

ohledně

konfliktu

kvůli

znečištěné

komunikaci

Zastupitelé berou na vědomí.
* * *

8. Diskuse
Kdy bude kontejner na velkoobjemový komunální odpad?

směr

Zaluží

u
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duben/květen
Kam s drobným kovovým odpadem?
popelnice před OÚ
Kdy bude dokončen vysokorychlostní internet?
Odpověď v bodě 6. Stále není podepsaná smlouva o věcném břemeni na
pozemku p.č. 895. Od toho se odvíjí termín zahájení provozu.
Vodovod ve vlastnictví ZOD Podhradí?
Páteřní rozvod obhospodařuje ZOD, obecní úřad nemá žádný zákres tras
vedení (je známa pouze orientační poloha). Voda z tohoto vodovodu je
vedena pouze jako užitková, nikoliv pitná, což občané, kteří jsou na
odběr této vody napojeni vědí. S jakýmikoliv dotazy je třeba se
obracet právě na zemědělské družstvo.
Komunální volby 2022?
Každý občan obce má možnost kandidovat do zastupitelstva obce.
Další příspěvek do diskuse nebyl.
* * *
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17. Usnesení č.17 ze dne 9.3.2022
I.

ZO po projednání schvaluje

Bod 2 – zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu paní
Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu
Bod 3 – navržený program jednání
Bod 5 – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene přípojky NN k pozemku p.č.
871 na pozemku p.č. 884
Bod 7 – finanční příspěvek pro Linku bezpečí dle žádosti 2000 Kč
- finanční příspěvek na pomoc Ukrajině zkoušené válečným konfliktem
20 000 Kč, odeslat na účet společnosti Člověk v tísni
- zrušit OZV 1/2017 vydanou 28.6.2017 o rušení nedělního klidu, která
nesplňuje zákonnou povinnost a tuto vyhlášku nenahrazovat novou OZV o
rušení nedělního klidu

II.

ZO po projednání neschvalují

Bod 6 – návrh smlouvy o zříze ní věcného břemene na pozemku p.č. 895.
V návrhu smlouvy byly po poraděs právníkem zjištěny nedostatky, smlouva
byla vrácena zpět k přepracování, dle podaných připomínek.

III. ZO po projednání bere na vědomí
Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání
Bez připomínek
Bod 4 – rozpočtová opatření č.14.,15./2021 a 1/2022
Bez připomínek
Bod 7 – informace o stavu lesů
Bez připomínek
-informace k pozemkové úpravě
Bez připomínek
-cenu za svoz odpadů od svozové firmy AVE za rok 2021
Bez připomínek
-

Souhlasné stanovisko ke stavbě septiku
s pískovou filtrací
s napojením na obecní kanalizaci u rekreačního objektu na adrese
Katov 13

Bez připomínek
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-

oprava křižovatky v Tučapech – rozdělena do 3 etap. Během 2.
etapy 24.4. - 22.5.2022 bude uzavírka pro Katov, objízdná trasa
přes Budislav

Bez připomínek
-

informace ohledně konfliktu kvůli znečištěné komunikaci směr na
Záluží u Budislavi

Bez připomínek
-

plán akcí jaro-léto 2022

Bez připomínek

PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení schváleno všemi hlasy
* * *
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10. Závěr
Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková poděkovala
všem za účast. Příští schůze zastupitelstva obce 8.6.2022.
Zasedání zastupitelstva ukončila ve 19,30h.
* * *

Přílohy zápisu:
1)

Prezenční listina

2)

Program veřejného zasedání

3)

Rozpočtová opatření č.14.,15./2021 a 1/2022

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 16.3.2022
Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl
Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r.dne 16.3.2022……………………………………………
Mleziva Karel, v. r. dne 16.3.2022 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 16.3.2022 ……………………………………………………
razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno: 16.3.2022
K sejmutí: 31.3.2022
Sejmuto:

