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

Zápis č.18 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 8.6.2022

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 §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 30.5.2022 do
8.6.2022. 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
uvedeného zákona.
Předsedající přečetla navržený program (viz příloha 2), doplněný v bodě 9.
Různé,
o
informaci
zveřejnit
záměr
pronajmout
část
budovy
OÚ
k podnikatelské činnosti. Poté dala hlasovat o jeho schválení.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé schvalují navržený program rozšířený v bodě 9.

* * *

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající
jmenovala
zapisovatelem
zápisu
Ing.
Milana
Přibyla
ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Švejdovou a pana Karla Mlezivu.
PRO 7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

a

0

Zastupitelé souhlasí a 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.

a

konstatovala,

že

byly
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* * *

4. Rozpočtová opatření
Předsedající vysvětlila zastupitelům, čeho se týkají rozpočtová opatření č.
2/2022 a č.3/2022 (viz příloha 3).
Zastupitelé souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením a berou ho na
vědomí bez připomínek.
* * *

5. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021 a
přijetí nápravných opatření
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou přezkumu. Přezkum byl vykonán ve
dnech 10.2.-4.3.2022 distanční formou. Starostka konstatovala, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumání, které byly již napraveny.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé schválili konečný výsledek přezkoumání obce za rok 2021.
* * *

6.Projednání a schválení
závěrečný účet obce 2021

hospodaření

obce

za

rok

2021,

Starostka obce předložila zastupitelům Návrh závěrečného účtu obce, který
byl řádně zveřejněn dne 28.4.2022. Seznámila podrobněji s příjmy a výdaji
obce za rok 2021, se stavy na účtech k 31.12.2021, s majetkem obce, s výší
přijatých dotací a poskytnutých darů.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním
Závěrečný účet obce bez výhrad.

hospodařením

obce

a

schvaluje

* * *

7. Projednání a schválení účetní závěrky obce sestavené
k 31.12.2021
Starostka obce předložila zastupitelům Účetní závěrku za
sestavenou k 31.12.2021, která byla řádně zveřejněna 28.4.2022.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

rok

2021

0

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2021
bez výhrad.
* * *
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8. Projednání a schválení žádosti o finanční příspěvek na
vybudování DČOV
Starostka seznámila zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na
vybudování DČOV. Žádost byla doručena na OÚ 24.4.2022 se všemi náležitostmi
(žádost, smlouva, část PD včetně dokladové části, faktury, předávací
protokol a kolaudační souhlas). Konstatovala, že dokumentace splňuje
schválené podmínky pro vyplacení finanční částky dle schválených podmínek
programu tj. 70.000 Kč (40 000 Kč/objekt + 6x5000 Kč za každou trvale
žijící osobu v objektu).
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Zastupitelé schvalují finanční příspěvek ve výši 70 000 Kč
žádosti a pověřují starostku podepsat se žadatelem smlouvu
finanční příspěvek převodem na jeho účet.

na základě
a vyplatit

* * *

9. Různé
- záměr o pronájmu části OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)
Starostka seznámila zastupitele se záměrem (viz příloha 4)
části OÚ k podnikatelské činnosti.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

o pronájmu

0

Zastupitelé souhlasí a schvalují vyvěsit záměr ke dni 9.6.2022. K sejmutí
25.6.2022.
- informace o stavu lesů – slova se ujal místostarosta obce a lesní
hospodář Ing. Jan Vyhlídka. Schválená dotace 44 820 Kč. Nyní podána další
žádost. Těží se kůrovec. Kalamita 370 m3. Brigáda les 16.4.2022 poděkování za pomoc, velice vydařená akce. Plán na podzim - zalesnit cca
0,5 ha. Ujímavost u jehličnanů 95%.
- dotace z POV 2022 - starostka vysvětlila zastupitelům situaci. Žádost
byla podána na opravu části místní komunikace. Krajský úřad Jihočeského
kraje schválil dotaci ve výši 220 000 Kč. Z důvodu nárůstu cen za materiál
a služby oproti době podání žádosti a tím následného zatížení rozpočtu víc,
než bylo plánováno a schváleno a také z důvodu plánované pozemkové úpravy
v místě cesty,
navrhuje neuzavřít s Krajským úřadem Jihočeského kraje
smlouvu o poskytnutí dotace.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelé souhlasí s návrhem a schvalují neuzavřít smlouvu o poskytnutí
dotace od Krajského úřadu Jihočeského kraje.
- pasport místních komunikací - starostka seznámila zastupitele s nutností
zpracování pasportu místních komunikací. Předběžná cena zpracování je cca
10 000 Kč. Ve chvíli, kdy bude pasport zpracován, zveřejněn a následně
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schválen se bude provádět v obci dopravní značení, které je v některých
částech obce nutné z důvodu neukázněnosti řidičů.
Zastupitelé berou na vědomí.
- informace o připojení k vysokorychlostnímu internetu - v případě zájmu je
na OÚ k dispozici telefonní kontakt na specialistu správy a ochrany sítě,
na kterého se zájemci o připojení mohou obrátit. Ten zdarma prověří možnost
připojení skrze stávající kabelové rozvody. Poté si každý vybere operátora,
se kterým si domluví připojení k síti.
Zastupitelé berou na vědomí.
- komunální volby ve dnech 23.-24.9.2022 – starostka nejprve požádala
zastupitele o schválení počtu volených zastupitelů. Pokud zastupitelé
neurčí jinak, volí se takový počet členů, kolik jich bylo v končícím
volebním období, v případě obce Katov 7 členů.
PRO

7 PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelstvo obce Katov schvaluje počet členů zastupitelstva obce pro
volební období 2022-2026 na 7 členů.
Starostka dále seznámila zastupitele a občany s možností kandidovat do
zastupitelstva obce a se všemi náležitostmi s tím spojenými. Veškeré
dokumenty budou zveřejněny na elektronické úřední desce i na úřední desce
OÚ.
1)Informace k podávání kandidátních listin
2)kandidátní listina
3)prohlášení kandidáta
4)petice voličů podporující kandidaturu
(minimální počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty dle §21
odst.4 zákona 4. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí jsou
v obci Katov 4 podpisy).
KANDIDÁTNÍ LISTINU LZE PODAT NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ DNE 19.7.2022 DO 16 HODIN
NA REGISTRAČNÍ ÚŘAD(Soběslav).
Zastupitelé berou na vědomí.
- plán akcí léto, podzim 2022 -rybářské závody (dle počasí)
- pouť 19.-21.8.2022
- komunální volby 23.-24.9.2022
Zastupitelé berou na vědomí.
* * *
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10. Diskuse
Jako první příspěvek do diskuse měla paní starostka. Připomněla všechny
akce, které v Katově proběhly. Čarodějnice, Dětský den. Poděkovala všem,
kdo se na přípravě podílel, všem účastníkům a sponzorům. Jmenovitě
poděkovala občanům, kteří v obci pracují na její údržbě a díky nim je obec
udržovaná a krásná. Poděkovala zastupitelům a občanům za soudržnost v obci.
Druhý příspěvek měl zastupitel Ing. Milan Přibyl. Navrhl prověřit možnost
připojení se k žádosti na plánované rozšíření soustavy Jihočeské vodárenské
soustavy, kterou v současné době řeší obec Tučapy - starostka slíbila
zjistit do dalšího zasedání bližší informace.
Dále navrhl prověřit možnost připojení OÚ k vysokorychlostnímu internetu starostka tuto možnost zjistí.
Poslední dotaz padl k plánované pozemkové úpravě. Navržen termín schůzky se
zástupcem z pozemkového fondu na 27.6.2022 v 19h.
* * *
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11. Usnesení č.18 ze dne 8.6.2022

I.

ZO po projednání schvaluje

Bod 1 – navržený program jednání rozšířený v bodě 9 o zveřejnění záměru
pronájmu části OÚ k podnikatelské činnosti.
PRO 7 - schváleno
Bod 2 – zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu paní
Jaroslavu Švejdovou a p. Karla Mlezivu.
PRO 7 - schváleno
Bod 5 – konečný výsledek přezkoumání obce za rok 2021.
PRO 7 - schváleno
Bod 6 – závěrečný účet obce Katov za rok 2021 a souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
PRO 7 - schváleno
Bod 7 – účetní závěrku obce Katov sestavenou k 31.12.2022 bez výhrad.
PRO 7 - schváleno
Bod 8 – finanční příspěvek ve výši 70 000 Kč na vybudování DČOV na základě
žádosti a dodaných příloh, které splňují podmínky pro vyplacení.
PRO 6 PROTI 0

ZDRŽEL SE 1 - schváleno

Bod 9 – vyvěsit záměr o pronájmu části OÚ k podnikatelské činnosti
PRO 7 - schváleno
-

návrh neuzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z POV schválené
Krajským úřadem Jihočeského Kraje ve výši 220 000,- na opravu
části místní komunikace a to z důvodu zatížení rozpočtu díky
navýšení cen materiálu a služeb od podání žádosti a z důvodu
plánované pozemkové úpravy v místě komunikace.

PRO 7 - schváleno
-

Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026 na
7 členů

PRO 7 - schváleno

II.

ZO po projednání pověřuje starostku
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Bod 8 – podepsat smlouvu o vyplacení příspěvku 70 000 Kč na základě žádosti
včetně příloh, které splňují schválené podmínky zastupitelstvem obce a
vyplatit finanční částku na účet žadatele.
Bod 10 – zjistit do příští schůze zastupitelstva obce připojení k Jihočeské
vodárenské soustavě
-

Prověřit připojení k vysokorychlostnímu internetu na obecním úřadě

III. ZO po projednání bere na vědomí
Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání
Bez připomínek
Bod 4 – rozpočtová opatření č.2/2022 a č.3/2022
Bez připomínek
Bod 9 – informace o stavu lesů
Bez připomínek
-

informace k pasportu místních komunikací

Bez připomínek
-

informace k připojení k vysokorychlostnímu internetu

Bez připomínek
-

informace ke komunálním volbám

Bez připomínek
-

plán akcí léto, podzim 2022

Bez připomínek
Bod 10 - informace k pozemkové úpravě - domluvit termín
schůzky se zástupcem z pozemkového fondu na 27.6.2022 v 19h
Bez připomínek

PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení schváleno všemi hlasy.
* * *

informativní
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12. Závěr
Závěrem
starostka
obce
poděkovala
zastupitelstva obce 27.6.2022 od 19h.

všem

za

účast.

Příští

schůze

Zasedání zastupitelstva ukončila ve 19.30 hod.

Přílohy zápisu:
1)

Presenční listina

2)

Program veřejného zasedání

3)

Rozpočtové opatření č.2/2022 a č.3/2022

4)

Záměr o pronájmu části OÚ k podnikatelské činnosti

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 13.6.2022
Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl
Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r. dne 13.6.2022 ……………………………………………
Mleziva Karel, v. r. dne 13.6.2022 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 13.6.2022 ……………………………………………………
razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno: 13.6.2022
K sejmutí: 30.6.2022
Sejmuto:

