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

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Katov, konaného dne 21.10.2022
1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce a informace o
výsledku voleb
Zasedání zastupitelstva obce Katov (dále též jako „zastupitelstvo") bylo
zahájeno v 19 hod. dosavadní starostkou Marcelou Procházkovou Dvořákovou
(dále jako „předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 7.10.2022 v 16 hodin,
žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Katov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 13. 10. 2022 do 21. 10. 2022. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále konstatovala, že je dle presenční listiny (příloha
č.1) přítomných všech 7 členů zastupitelstva, tím pádem je zastupitelstvo
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající seznámila zastupitele s výsledky voleb.
Zastupitelé berou na vědomí.
* * *

2) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Katov
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě
vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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* * *

3) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a
zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu paní Bc. Michaelu Královou a pana
Karla Mlezivu, zapisovatelem Ing. Milana Přibyla.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *

4) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *

5) Schválení volebního a jednacího řádu
Předsedající nejprve navrhla ověřovateli volebního a jednacího řádu Bc.
Michaelu Královou a pana Františka Semráda. Jiné návrhy nebyly podány.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Poté volební a jednací řád přečetla. K návrhu nebyly podány žádné
připomínky.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *

6) Volba návrhové a volební komise
Předsedající navrhla na předsedu komisí Ing. Milana Přibyla, členy
p.
Františka Semráda a Bc. Michaelu Královou. Nebyl podán žádný protinávrh.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *
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7) Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů
výborů
a) Předsedající dala hlasovat o způsobu volby starosty a místostarosty –
možnost volby veřejné nebo tajné.
Nejprve se hlasovalo pro volbu veřejnou
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
b) Funkce starosty a místostarosty navržena jako neuvolněná
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
c) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby stejně jako v minulém funkčním období byl v obci
pouze jeden místostarosta.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *

8) Volba starosty
Předsedající požádala předsedu návrhové komise o jméno, či jména navržených
kandidátů s tím, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v
jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
Předseda návrhové komise navrhl jménem návrhové komise na funkci starosty
obce Katov jediného kandidáta paní Marcelu Procházkovou Dvořákovou.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE 1

Schváleno.
Starostkou obce pro nové funkční období byla veřejnou volbou zvolena paní
Marcela
Procházková
Dvořáková.

9) Volba místostarosty
Předsedající požádala předsedu návrhové komise o jméno, či jména navržených
kandidátů se stejným postupem, jako u volby starosty.
Předseda návrhové komise navrhl jménem návrhové komise
místostarosty obce Katov jediného kandidáta Ing. Jana Vyhlídku.

na

funkci
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PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno.
Místostarostou obce pro nové funkční období byl zvolen Ing. Jan Vyhlídka.
* * *

10) Zřízení výborů, stanovení počtu členů a volba předsedů
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích],
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a
kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta,
radní ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní
výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Katov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl navržen jediný kandidát – Bc. Michaela Králová.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE 1

Schváleno.
Členy finančního výboru – p. Františka Semráda, p. Karla Mlezivu
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

Schváleno všemi hlasy.

Volba předsedy kontrolního výboru:
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl navržen jediný kandidát na funkci předsedy
kontrolního výboru, a to Ing. Milan Přibyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Schváleno.
Členy kontrolního výboru - p. František Semrád a p. Jiří Nedvěd
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

* * *

11.
Stanovení
odměny
(§72zákona o obcích)

neuvolněným

členům

zastupitelstva

Měsíční odměny za jednotlivé funkce v zastupitelstvu byly navrženy takto:
Starostka – 19 000 Kč – schváleno všemi hlasy
Místostarosta – 15 000 Kč – schváleno všemi hlasy
Předseda finančního výboru – 1000 Kč – schváleno všemi hlasy
Předseda kontrolního výboru – 2000 Kč(viz bod 14) – schváleno všemi hlasy
Člen zastupitelstva – 500 Kč – schváleno všemi hlasy
Odměny se nesčítají a budou vypláceny ode dne zvolení do funkce tj. od
21.10.2022.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *

12. Projednání a schválení užívání soukromého vozidla starosty
obce pro pracovní účely – pojištění
Starostka obce požádala zastupitele o schválení užívání osobního automobilu
pro pracovní účely a schválení ročního příspěvku na úhradu havarijního
pojištění ve výši 2/3 aktuální částky. 1/3 hradí sama.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *

13) Cestovní náhrady poskytované zastupitelům obce
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Starostka obce navrhla schválit užívání soukromého vozidla místostarostovi
obce pro pracovní účely a měsíční příspěvek 1 500 Kč na pohonné hmoty
vyplacený na základě originálu účtenky o zaplacení a to z důvodu zajišťování
brigádníků pro práci v lese a v obci, kdy je na místo určení vozí svým osobním
automobilem.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
* * *

14) Různé a diskuse
- správcem webových stránek – navržen předseda kontrolního výboru Ing. Milan
Přibyl – schváleno všemi hlasy
Odměna navržena takto: 2000 Kč měsíčně za vykonávání funkce předsedy
kontrolního výboru, za správu webových stránek, za kterou by obec v případě
zpracování firmou vynaložila daleko vyšší finanční částku a poradenství ve
stavebních záležitostech, které jsou díky jeho vzdělání a odborným znalostem
pro obec přínosem.
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.
Předsedající navrhuje:
-

PRO

Navýšit jednorázový příspěvek seniorům 65+ z 500 Kč na 1000 Kč, vyplácen
vždy jednou ročně s platností dnem schválení – schváleno všemi hlasy
Navýšit hodnotu dárkových balíčků pro seniory 65+ ze 700 Kč na 1000 Kč
s platností dnem schválení – schváleno všemi hlasy
Z důvodu vysoké inflace nenavyšovat občanům pro rok 2023 místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodaření – schváleno všemi hlasy
7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Schváleno všemi hlasy.

AKCE: 28.10.2022 – brigáda les, dětská dílna
19.11.2022 – výlov
25.11.2022 – setkání seniorů
5.12.2022 – čerti
10.12.2022 – vánoční zpívání v kapličce
* * *

15. Usnesení
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I.

ZO po projednání schvaluje

Bod 4 – navržený program jednání
PRO 7 - schváleno
Bod 3 – zapisovatelem zápisu Ing. Milana Přibyla a ověřovateli zápisu Bc.
Michaelu Královou, p. Karla Mlezivu
PRO 7 - schváleno
Bod 5 – volební a jednací řád - ověřovateli volebního a jednacího řádu Bc.
Michaelu Královou a p. Františka Semráda
PRO 7 - schváleno
Bod 7 – způsob volby – veřejná
PRO 7 – schváleno
PRO 7

funkce starosty a místostarosty – neuvolněná
schváleno

-

počet místostarostů – jeden

PRO 7 - schváleno
Bod 10 –
tříčlenné

zřízení

kontrolního

a

finančního

výboru,

oba

výbory

navrženy

PRO 7 – schváleno
Bod 11 – měsíční odměny
Starosta: 19 000 Kč - PRO 7 – SCHVÁLENO
Místostarosta: 15 000 Kč - PRO 7 – SCHVÁLENO
Předseda finančního výboru: 1 000 Kč - PRO 7 – SCHVÁLENO
Předseda kontrolního výboru: 2 000 Kč – PRO 7- SCHVÁLENO
Člen zastupitelstva: 500 Kč - PRO 7 - SCHVÁLENO
Odměny se nesčítají a budou vypláceny ode dne zvolení do funkce – PRO 7 –
SCHVÁLENO
Bod 12 – užívání soukromého vozidla starostky obce pro pracovní účely a roční
příspěvek na úhradu havarijního pojištění ve výši 2/3 aktuální částky.
PRO 7 – schváleno
Bod 13 – užívání soukromého vozidla místostarosty obce pro pracovní účely a
měsíční příspěvek 1 500 Kč na pohonné hmoty vyplaceny na základě originálu
účtenky o zaplacení.
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PRO 7 – schváleno
Bod 14 – správcem webových stránek předsedu kontrolního výboru Ing. Milana
Přibyla. Odměna byla schválena takto: 2000 Kč měsíčně za vykonávání funkce
předsedy kontrolního výboru, za správu webových stránek obce, za kterou by
obec v případě zpracování firmou vynaložila daleko vyšší finanční částku a
poradenství ve stavebních záležitostech, které jsou díky jeho vzdělání a
odborným znalostem pro obec přínosem.
PRO 7 – schváleno
-

-

-

Navýšit jednorázový příspěvek seniorům 65+ z 500 Kč na 1000 Kč, vyplácen
vždy jednou ročně s platností dnem schválení.
PRO 7 – schváleno
Navýšit hodnotu dárkových balíčků pro seniory 65+ ze 700 Kč na 1000 Kč
s platností dnem schválení.
PRO 7 – schváleno
Z důvodu vysoké inflace nenavyšovat občanům pro rok 2023 místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství
PRO 7 - schváleno

II.ZO po projednání volí
Bod 6 – návrhovou a volební komisi - předseda Ing. Milan Přibyl, členové Bc.
Michaela Králová a p. František Semrád
PRO 7 - schváleno
Bod 8 – starostkou obce Marcelu Procházkovou Dvořákovou, funkci bude vykonávat
jako neuvolněná starostka
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Bod 9 – místostarostou obce Ing. Jana Vyhlídku, funkci bude vykonávat jako
neuvolněný místostarosta
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Bod 10 – předsedou kontrolního výboru Ing. Milana Přibyla
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
-

Členy kontrolního výboru – p. Františka Semráda a p. Jiřího Nedvěda

PRO 7 – schváleno
Předsedkyní finančního výboru – Bc. Michaelu Královou
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
-

Členy finančního výboru – p. Františka Semráda, p. Karla Mlezivu

III.ZO po projednání skládá
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Bod 2 - slib člena zastupitelstva dle zákonného postupu a stvrzuje
svým podpisem na připravenou listinu
Bez výhrad

IV.ZO po projednání bere na vědomí
Bod 1 – informace o výsledku voleb
Bez připomínek
Bod 14 – připravované akce podzim, zima
Bez připomínek
USNESENÍ SCHVÁLENO VŠEMI HLASY.
* * *

16. Závěr
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Závěrem předsedající poděkovala za projevenou důvěru ve znovuzvolení.
Poděkovala zastupitelům i přítomným občanům, zavzpomínala na veškeré aktivity
z celého volebního období 2018 – 2022, paní účetní za precizní a poctivou
práci pro obec. Vyjádřila přání, aby se novému ZO dařilo při spravování obce
co nejlépe a ukončila zasedání ve 21 hod.
Další zastupitelstvo bude cca 16.11.2022.

Přílohy zápisu:
1)

Presenční listina

2)

Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3)

Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.1
zákona o obcích

4)

Volební a jednací řád

Zápis byl vyhotoven dne: 26.10.2022
Zapisovatel: Ing. Milan Přibyl

Ověřovatelé: Bc. Michaela Králová …………………………………………………………

dne 26.10.2022

Karel Mleziva ……………………………………………………………………………

dne 26.10.2022

Starostka:

Marcela Procházková Dvořáková

……………………………………………………………………………

dne 26.10.2022

Razítko obce
(není povinné)

vyvěšeno:
k sejmutí:
sejmuto:

26.10.2022
6.11.2022

