Zápis č. 2 ze zasedání ZO Majdalena ze dne 01.12.2010
Začátek v 18.00 hod
Přítomni: Ing. K. Fürst, Josef Pavelec, Jiří Pavelec, Karel. Fürst, David Sekáč,
Mgr. J. Koktavý, Jiří Jindra, Pavel Eger, Pavelec Bohuslav,Bc. M. Fürstová
Omluveni: J. Hrubý
Neomluveni: 0
Zapisovatel: Bc. Fürstová M.
Ověřovatelé: Mgr. Koktavý, D. Sekáč
Hlasování o ověřovatelích a zapisovateli:
Pro: 10
Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program: Dle pozvánky
Návrh Mgr. Koktavého o doplnění programu: Volba do školské rady
Hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zákon 128/2000. Příkaz k provedení inventur v ZŠ, MŠ, Požární zbrojnice, Tábořiště,
Inventarizace pohledávek a závazků, OÚ a dílny OÚ, ve dnech 13.12.2010-10.01.2011.
Hlasování: Pro: 10
Členové komisí dle přílohy.

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Odpady: Místostarosta J. Pavelec – příjmy za r. 2010 - 219000,-Kč, výdaje za r. 2010 370000,-Kč. Opatření, aby rozdíl nebyl tak vysoký. Ponechat kupony, vyvážení odpadu 1x
za 14 dní. Odvoz pouze soukromníkům. Odpadkové pytle nevydávat těm, kteří nemají
trvalý pobyt v obci a neberou kupony.
- pan Jindra – ideální je poplatek za osobu,
- hledat jinou firmu, podle nabídky na vyvážení odpadu,
- v případě, že bude mít rodina více odpadu, může to řešit koupí pytle s kuponem, který
bude vyvezen jen v případě, že bude vedle popelnice, aby se zamezilo vyvážení pouze
pytlů,
- starosta obce osloví Technické služby Třeboň a AVE Jindřichův Hradec
3. Rozpočet na rok 2011
Místostarosta J. Pavelec podal informace k návrhu rozpočtu:
Příjmy se navyšují pouze daní z nemovitostí.
Výdaje: Ing. Fürst-připomínka na výdaj za tělovýchovu se navýšil z 4 tisíc na 20 tisíc.
Za sportovce pan Hamerník dal informace, že si sestavili rozpočet na tělovýchovu, ale
nemají podklady od pana Bartáčka. Sportovci si doposud nezvolili nové vedení klubu.
Pan Pavelec Jiří: máme financovat sportovce z jiných obcí, když našich majdalenských
žáků je minimum.
Pan Sekáč D. : je třeba mít trenéra, člověka, který by se tomu aktivně věnoval, pak budou
i děti – hráči.
Místostarosta: v rozpočtu nejsou položky za kanalizaci, protože nevíme, jak se bude dál
financovat tato stavba, bude řešeno rozpočtovými změnami. Průběh stavby je přesně
kontrolován Fondem Životního prostředí!
Starosta: dnešním dnem jsou zaplaceny všechny pohledávky, to je 30300000,- Kč.

Hlasování o rozpočtu: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Rozpočtová změna č. 5
Informace podala p. Hrubá
Starosta: porušení rozpočtové kázně, když nesouhlasí rozpočet, kontroluje audit z KÚ.
Hlasování o rozpočtové změně: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Zástupce DSO – Vodovod Hamr
Informace podal starosta, Majdalena je součástí svazku Vodovod Hamr, účast na jednáních
není finančně ohodnocena, svazek schvaluje cenu vody. Ve svazku VH je 12 obcí.
Vodovod Hamr žádá, aby byl za Majdalenu navržen zástupce. Navržen byl starosta K. Fürst.
Hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Aktualizace POV – informace podal starosta.
Abychom mohli požádat o dotaci na úroky z úvěru, je potřeba schválit Aktualizaci
Programu Obnovy venkova, do které bylo zpracováno např. veřejné osvětlení, místní
rozhlas atd.. Aktualizaci zpracoval p. Souček.
Hlasování – aktualizace POV: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Žádost o dotaci na úroky z úvěru.
Informaci podal pan starosta. Při schválení dotace bychom mohli získat až 200 tisíc.
Hlasování o podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru:
Pro: 10
Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Diskuse, připomínky:
1) Volba do rady školy: je potřeba, aby jeden zastupitel obce byl v radě školy. Navržen
byl pan David Sekáč.
Hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
2) Návrh uspořádat adventní setkání obce a pozvat soubor Javor ve dnech 18.12. nebo
Nebo 19.12.
3) Pan Jindra – návrh na příští jednání ZO o rychlosti v obci. Každý ať do příštího zasedání
navrhne řešení této situace.
4) Pan Sekáč – sežene informace o zasílání informací z obce buď internetem nebo formou
SMS, protože místní rozhlas neslyší každý.

Zapisovatel: M. Fürstová
Ověřil: J. Koktavý, . D. Sekáč

