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Usnesení z 17. zastupitelstva m

 

Usnesení č.239/2020/ZM 17 

Zastupitelstvo městyse Katovice schvaluje zápis z

 

Usnesení č.240/2020/ZM 17 

Zastupitelstvo městyse Katovice schvaluje, že zapisovatelk
Němečková Šárka, ověřovatelé
 
Usnesení č.241/2020/ZM 17 

Zastupitelstvo městyse Katovice 
 

Usnesení č.242/2020/ZM 17 

Zastupitelstvo městyse Katovice 
 
Usnesení č.243/2020/ZM 17 

Zastupitelstvo městyse Katovic
vědomí. 
 
Usnesení č.244/2020/ZM 17 

Zastupitelstvo městyse Katovice

 

Usnesení č.245/2020/ZM 17 

 
Zastupitelstvo městyse Katovice
komisí na rok 2020. 

. 

 

Usnesení č.246/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice
414/15 v č.p. 414 v Katovicích 
Janem Vaněčkovými ( kupující) 

__________________________________________________________________________________________
 Husovo náměstí 5 
 387 11  Katovice 

Městys Katovice
 PSČ  387 11                               

 

 

zastupitelstva městyse Katovice konaného 
dne 08.12. 2020 

 

ovice schvaluje zápis z minulého jednání. 

 

Katovice schvaluje, že zapisovatelkou z dnešního jednání bude Mgr
, ověřovatelé budou Pavel Viktora a PharmDr. Anna Zdráhalová

 

městyse Katovice schvaluje program jednání.  

 

Zastupitelstvo městyse Katovice bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 10

 

městyse Katovice bere zprávu o plnění rozpočtu městyse k

 

Zastupitelstvo městyse Katovice bere na vědomí rozpočtové změny č. 11 a č. 12.

 

Katovice bere na vědomí plán inventur a složení inventarizačních 

 

městyse Katovice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytu č. 
Katovicích mezi městysem Katovice (prodávající) a 
( kupující) za cenu 1.330.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

__________________________________________________________________________________________ 
 info@katovice.cz 
 www.katovice.cz 

Městys Katovice 
     IČ : 251 305 

ěstyse Katovice konaného 

dnešního jednání bude Mgr. 
PharmDr. Anna Zdráhalová. 

na vědomí rozpočtovou změnu č. 10. 

zprávu o plnění rozpočtu městyse k 30.09.2020 na 

rozpočtové změny č. 11 a č. 12. 

na vědomí plán inventur a složení inventarizačních 

uzavřením kupní smlouvy na prodej bytu č. 
mezi městysem Katovice (prodávající) a manželi Jitkou a 

starostku jejím podpisem. 
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Usnesení č.247/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na parc. č. 2155/1mezi městysem Katovice a Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje, Nechanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, a pověřuje starostku jejím 
podpisem.  

Usnesení č.248/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy v roce 2019 
a výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2019/2020. 

 

Usnesení č.249/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice ukládá příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Katovice, okres Strakonice, stanovit s účinností od 1. ledna 2021 ceny oběda dle 
přiložené tabulky. 

 Stávající cena Návrh ceny 

Ranní přesnídávka pro MŠ pro I. i II. kat.    7,- Kč   9,- Kč 

Odpolední svačina pro MŠ pro I. i II. kat.   7,- Kč   7,- 

Obědy I. kategorie MŠ  3 - 6 let 16,- Kč 17,- Kč 

Obědy II. kategorie MŠ 7 let 19,-Kč 21,- Kč 

Obědy III. kategorie  7 - 10 let 19,- Kč 21,- Kč 

Obědy IV. kategorie  11 - 14 let 23,- Kč 25,- Kč 

Obědy V. kategorie 15 – 17 let 25,- Kč 28,- Kč 

Obědy VI. kategorie 18 a více let 32,- Kč 34,- Kč 

Obědy – cizí strávníci         63,- Kč 67,- Kč      

 

 

Usnesení č.250/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025.  

 

Usnesení č.251/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice schvaluje prominutí nájmu provozovnám, které jsou v nájmu 
městyse Katovice na dobu, kdy byly tyto provozovny v souvislosti s vyhlášením opatření 
COVID -19 povinně uzavřeny. 

. 
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Usnesení č.252/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice schvaluje předložený návrh ceny vodného pro roční 
nájemné 350.000,- Kč, návrh ceny stočného pro roční nájemné 686.000,- Kč na rok 2021. 

 
Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě pro rok 2021 

 voda pitná voda odpadní 

Cena pohyblivé složky bez DPH 46,12 Kč/m3 35,26 Kč/m3 

 

 

Usnesení č.253/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice schvaluje aktualizovaný plán investic městyse Katovice do 
vodohospodářské infrastruktury na rok 2021. 

 

Usnesení č.254/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice souhlasí s aktualizací Organizačního řádu městyse 
Katovice. 

 

Usnesení č.255/2020/ZM 17 

 

Zastupitelstvo městyse Katovice souhlasí s podáním žádostí o dotace.  V případě přidělení 
dotací souhlasilo s podpisem smlouvy o jejich přidělení a zároveň souhlasilo se 
spolufinancováním všech akcí z rozpočtu městyse.  

 

Usnesení č.256/2020/ZM 17 

Zastupitelstvo městyse Katovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021 takto: 

Městys hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu městyse a městyse, přičemž 
dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Dle možností bude 
dodržen objem čerpání výdajů ve výši odpovídající 1/12 ročního rozpočtu roku 2020, nejvýše 
však 1,5 miliónu Kč měsíčně. 

Přednostně je poskytován příspěvek vlastní příspěvkové organizaci, Základní škole a 
mateřské škole Katovice. 

Městys hradí závazky plynoucí z již uzavřených smluv a jiných stávajících právních závazků. 

Městys může hradit mimořádné výdaje, které převyšují nejnutnější výdaje zabezpečující 
běžný provoz a havarijní opravy.  

 

 

 

--------------------------------                                                     ---------------------------- 

Bc. Jindřich Zdráhal, místostarosta                              Mgr. Šárka Němečková, starostka 

 


