
Zópis z veřejného zasedóní zastupitelstva 23.června 2022

Zastupitelstvo městyse Katovice

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 23. června 2O22 od
19oo hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Katovice.

Čísto zápisu: 28

Přítomni:

lng. Hajdušek Tomáš, lng. Holeček Jan, Mgr. Janda Milan, Kolářík Lukáš, lng. Nejedlý
Vladimír, Mgr. Němečková Šárka, lng. Veselka Michal, Viktora Pavel,

Omluveni:

Himmerová Olga, lng.Kadlec Alois, Švehla Lukáš, Bc.Zdráhal Jindřich, PharmDr.
zdráhalová Anna

Předsedající zasedání Mgr. Šárt<a Němečková konstatovala, že zasedání je
usnášeníschopné.

Všichni přítomní zastupitelé poté všemi hlasy odsouhlasili zápis z minulého jednání
zastupitelstva.

1. Zastupitelstvo na základě návrhu starostky zvolilo zapisovatele a ověřovatele zápisu

Byla zvolena zapisovatelka: lvtgr. Šárka Němečková

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: lng. Holeček Jan

Mgr. Janda Milan

Hlasování8 pro, 0 proti

Starostka seznámila zastupitelstvo se zveřejněným progra mem jedná ní

Zastupitelstvo rozšířený program zasedáníschválilo hlasy všech přítomných zastupitelů.

2. Schválený program jednání:

1. Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Schválení programu jednání

3. Rozpočtová opatření
4. Závěrečný účet městyse Katovice

5. Dodatek ke smlouvě na výstavbu MŠ Katovice

6. Výsledky výběrového řízení na akci: ,, Rozšíření veřejného osvětlení Katovice, Husovo

náměstí, jižní část"

7. Výsledky výběrového řízení na dodávku užitkového automobilu

8. Žádost o dar komunitní nadaci Blanicko- otavské
9. Změna ceny stravného ve školníjídelně od 01.09.2022
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10. Ostatní

3. Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovou změnou č. 3, č. 4 a č. 5. Odůvodnila jejich
jednotlivé položky.

Zastupitelstvo městyse Katovice vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 3 a č. 4. SchváIilo
rozpočtovou změnu č.5.

Hlasovóní8 pro,0 se zdrže|,0 proti

4, Starostka projednala se zastupitelijiž předem zveřejněné materiály týkající se závěrečného účtu
městyse za rok 2O2t. Konstatovala, že závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední desce a

projednán jak ve finančním, tak kontrolním výboru" Navrhla, aby zastupitelstvo závěrečný účet
schválilo. Upozornila zastupitele, že na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za

rok2O2Lje nutné přijmout dvě nápravná opatření.

Zastupitelstvo městyse Katovice souhlasilo s celoročním hospodařením (závěrečným účtem)
městyse Katovíce za rok 2027 bez výhrad a přijalo dvě opatření k nápravě chyb a nedostatků.

Hlasovóní 8 pro,0 se zdržel, 0 proti

5. Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním Dodatku č. 4 ke smlouvě akci ,, Mateřská škola
Katovice -1. etapa a vysvětlila položky, které jsou uvedeny v dodatku.

Zastupitelstvo městyse Katovice souhlasilo s uzavřením předloženého dodatku ke smlouvě a
pov ěři l o sta rostku j ej í m p od pi se m,

Hlasovóní8 pro, 0 se zdržel, 0 proti

6, Starostka seznámila zastupitele svýsledky výběrového řízení na akci" Rozšíření veřejného
osvětlení Katovice, Husovo náměstí, jižní část". Konstatovala, že nejvýhodnější nabídku podala
firma Elektromontáže Blatná spol.s.r.o. ve Škati 623, 388 01 Blatná. Nabídková cena činí
873.036,78 ,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo měsase Katovice souhlasilo s uzavřením smlouvy na akci a pověřilo stgrostku
jejím podpisem.

Hlasovóní8 pro,0 se zdrže|,0 proti

7, Starostka seznámila zastupitele s výsledky výběrového řízení na dodávku užitkového automobilu
Konstatovala, že nejvýhodnějšínabídku podala firma AUTO Kalný s.r.o., Plzeňská 872/ll, Klatovy,
pobočka Čimice77, 342OLSušice a to za cenu 803.500,50,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo městyse Katovice souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy a pověřilo starostku
jejím podpisem,

Hlasovóní 8 pro,0 se zdržel, 0 proti
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8. Starostka předložila zastupitelstvu žádost nadace KONABO o dar ve výši 20.000,- Kč, ktený by byl
použit na sedmý ročník grantového kola nadace a městyse Katovice v roce 2022. Do grantového
kola by stejnou částkou přispěla i nadace.

Zastupítelstvo městyse Katovice souhlosilo s poskytnutím daru ve výši 20.@0 Kč Komunitní
nodaci Blanicko-Otavské, Tyršova 53/02, Písek, na společný projekt městyse Katovíce a nadace
v roce 2022,

Hlasování 8 pro,0 se zdržel, 0 proti

9. Na základě zvyšujících se cen energiía potravin předložila starostka zastupitelstvu návrh zvýšení
cen za obědy v ZŠ a MŠ Katovice.

Zastupitelstvo městyse Katovíce uložilo příspěvkové organízaci Základní škola a Mateřská
škola Katovice, okres Strakonice, stonovít súčinností od 7. zóří 2O22 ceny oběda dle přiložené
tabulky.

Hlasování8 pro,0 se zdržel, 0 proti

Skončeno 1920hod. v
J4;Zapsala:

Mgr. Němečková Šárka

Ověřili:

lng. Holeček Jan

Stávající cena Návrh ceny

Ranní přesnídávka pro MŠ pro l. i lt. kat. 9, Kč 1 1,- Kč

Odpolední svačina pro MŠ pro l. i tl. kat. 7r- 9,_ Kč

obědy t. kategorie MŠ 3 - 6let L7,- Kč 20,_ Kě

Obědy ll. kategorie ruŠ z let 2L,- Kč 26,_ Kč

Obědy lll. kategorie 7 - 10 let 2I,- Kč 26,_ Kč

Obědy lV. kategorie 11- 14let 25,- Kč 29 Kč,

Obědy V. kategorie 15 - 17 let 28,_ Kč 32,_ Kč

Obědy V!. kategorie 18 a více let 34,- Kč 38,_ Kě

Obědy - cizí strávníci 67,- Kč 80,- Kč

Mgr. Janda Milan
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Sejmuto z úřednídesky dne:

Podpis:

ťlraa městyse Katovice
387 11Katovice
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