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

Zápis č.19 ze zasedání zastupitelstva obce
Katov, konaného dne 27.6.2022

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu
Zasedání zastupitelstva obce Katov bylo zahájeno v 19 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
16.6.2022 do 28.6.2022. 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 6 členů zastupitelstva ze 7,
omlouvá
se
pan
Karel
Mleziva.
Zastupitelstvo
bylo
prohlášeno
za
usnášeníschopné dle §92 odst. 3 výše citovaného zákona.
Předsedající přivítala hosty: pana Milana Čechtického-specialistu správy a
ochrany sítě firmy Cetin a pana Ing. Davida Mišíka, pracovníka Pozemkového
úřadu Tábor.
Předsedající přečetla navržený program (viz příloha č.2) a nechala o návrhu
programu hlasovat.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

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 Františka Semráda.
PRO 6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

a

0

Zastupitelé souhlasí a schvalují navržené ověřovatele a zapisovatel.e
* * *

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

jednotlivé

body

usnesení

a

konstatovala,

že

byly
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Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.
* * *

4. Vysokorychlostní internet- host specialista správy a
ochrany sítě
Předsedající požádala hosta – specialistu správy a ochrany sítě, aby
vysvětlil možnosti připojení internetu přes optické kabely. Nabídl
k nahlédnutí mapku s rozvody a podal vyčerpávající informace s tím, že
s každým dle zájmu bude jednat individuálně.
Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.
* * *

5. Komplexní pozemková úpravaúřadu Tábor

host pracovník z Pozemkového

Předsedající požádala hosta – pracovníka Pozemkového úřadu, aby seznámil
zastupitele a občany s obecným postupem při pozemkových úpravách. Svou
prezentací podrobně informoval a celou věc vysvětlil. Pro občany, kteří
budou mít zájem o pozemkovou úpravu, jsou na obecním úřadě připraveny
přihlášky.
Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.
* * *

6.Projednání a schválení inventury pozemků
Starostka obce předložila zastupitelům nový inventurní soupis, který
nechala vypracovat firmou Real Soft a to z důvodu nesrovnalosti při
zařazení pozemků v počítači, které se zjistily při zaúčtování nových
věcných břemen. Byl dohledán nezařazený majetek v hodnotě 1 383 710 Kč o
rozloze 56.374 m2.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje předložený inventurní soupis a to
bez výhrad.
* * *

7. Projednání a schválení mimořádné úpravy cen firmy AVE
Starostka obce předložila zastupitelům žádost firmy AVE o schválení
navýšení cen jejich služeb a to z důvodu zdražení pohonných hmot. Navýšení
činí 9,1% s účinností od 1.4.2022.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
* * *
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Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje navýšení cen služeb firmy AVE na
základě její žádosti.
* * *

8. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu části OÚ(pivnice)
Starostka seznámila zastupitele se záměrem pronajmout část OÚ (pivnice)
k podnikatelské činnosti, tak jak bylo projednáno na minulém zasedání
zastupitelstva obce. Záměr o pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce
Katov a na elektronické úřední desce obce Katov od 9.6.2022 do 27.6.2022.
Na OÚ byla doručena pouze jedna žádost o pronájem, která splňuje všechny
podmínky zveřejněného záměru.
PRO

5

PROTI

Zastupitelé
žádosti.

0

ZDRŽEL SE

schvalují

1

pronajmout

část

OÚ

(pivnice)

na

základě

doručené

Podmínky pronájmu:
- roční nájem 1 Kč
- pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro obě strany
- opravy do 1000 Kč bude hradit nájemce, ostatní náklady a opravy hradí
pronajímatel
- nájemce
oslavě

je

povinen

po

domluvě

zapůjčit

pronajatý

prostor

k soukromé

- nájemce se zavazuje, že se bude o celé zařízení vzorně starat, zajistí
úklid a pořádek uvnitř i kolem celé budovy
PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Zastupitelé schvalují podmínky pronájmu a pověřují starostku připravit a za
přítomnosti pana místostarosty podepsat smlouvu o pronájmu části OÚ
(pivnice) s novým nájemcem.
* * *

9. Různé
-komunální volby ve dnech 23.-24.září 2022
Starostka promluvila k zastupitelům a přítomným občanům o možnosti
kandidatury v komunálních volbách. Veškeré náležitosti jsou zveřejněny na
úřední desce a na elektronické úřední desce obce Katov.
Zastupitelé berou na vědomí.
-

kotlíková dotace – starostka nabídla administrativní pomoc k vyřízení
kotlíkové dotace
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Zastupitelé berou na vědomí
-

možnost připojení obce k Jihočeské vodárenské soustavě - po jednání
s OÚ Tučapy v zastoupení panem starostou byli zjištěny informace o
možném pozdějším napojení na vodárenskou soustavu.
* * *

10. Diskuse
- rybářské závody – operativně bude určen termín dle počasí
- knihobudka zatím není vyřešena, původní nápad zřízení v bývalé telefonní
budce není reálný, vzhledem k nemožnosti tuto budku zakoupit - najít jiné
řešení
Zastupitelé berou na vědomí.
* * *

11. Usnesení č.19 ze dne 27.6.2022
I.

ZO po projednání schvaluje

Bod 1 – navržený program jednání
PRO 6 - schváleno
Bod 2 – zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu paní
Jaroslavu Švejdovou a p. Františka Semráda
PRO 6 - schváleno
Bod 6 – inventurní soupis
PRO 6 - schváleno bez výhrad
Bod 7 – na základě žádosti
s účinností od 1.4.2022

navýšení

cen

svozové

firmy

AVE

o

9,1%

PRO 6 - schváleno
Bod 7 – na základě žádosti pronajmout část OÚ (pivnice)
PRO 5

II.

PROTI 0

ZDRŽEL SE

1 - schváleno

ZO po projednání pověřuje starostku

Bod 8 – připravit a podepsat za přítomnosti pana místostarosty smlouvu o
pronájmu části OÚ (pivnice)
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III. ZO po projednání bere na vědomí
Bod 3 – kontrolu zápisu a usnesení z minulého jednání
Bez připomínek
Bod 4 – informace k vysokorychlostnímu internetu
Bez připomínek
Bod 5 – informace k pozemkové úpravě
Bez připomínek
Bod 9 - informace ke komunálním volbám
- nabídku administrativní pomoci v rámci kotlíkových dotací
- informace k možnosti připojení k Jihočeské vodárenské soustavě
Bez připomínek
Bod 10 - informace k termínu rybářských závodů
- informace k pořízení telefonní budky za účelem využití jako
knihobudky
Bez připomínek

PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení schváleno všemi hlasy.
* * *
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12. Závěr
Závěrem starostka obce Katov, paní Marcela Procházková Dvořáková poděkovala
všem za účast. Příští schůze zastupitelstva obce přiblině v polovině září
2022.
Zasedání zastupitelstva ukončila ve 21 hod.

Přílohy zápisu:
1)

Prezenční listina

2)

Program veřejného zasedání

Zápis byl vyhotoven v Katově dne: 1.7.2022
Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl
Ověřovatelé:
Jaroslava Švejdová, v. r. dne 1.7.2022……………………………………………
František Semrád, v. r. dne 1.7.2022 …………………………………………………………

Starostka:
Marcela Procházková Dvořáková, v. r. dne 1.7..2022 ……………………………………………………
razítko obce
(není povinné)

Vyvěšeno: 1.7.2022
K sejmutí: 15.7.2022
Sejmuto:

