Zápis č. 5 ze zasedání ZO ze dne 23. 3. 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: J. Hrubý
Zapisovatel: Bc. Fürstová
Ověřovatelé: Mgr. Koktavý
P. Eger
Program: Doplnit do programu rozpočtovou změnu č. 2
Hlasování:
Pro 10
Schváleno!

Proti: 0

Zdržel se: 0

1) Kontrola minulého zápisu:
A) Doplnilo se do směrnic – sportovní areál obce
B) Odkup pozemků pro kanalizaci. O ceně a 100,-Kč/m2 .
Pan Marek nepodepsal smlouvu o smlouvě budoucí. Bude pozván na osobní jednání.
Podepsané smlouvy od p. Zbrankové a Soukupa Josefa.
C) Fotbalový tým – pan Jaroslav Fürst by se na ustavující schůzi (pravděpodobně
26.3.2011) nabídl,že bude udržovat fotbalové hřiště. Zatím z obce nebyl nikdo pozván.
2) Závěrečný účet obce:
a) hodnotící zpráva: příjmy 4.400.000,-Kč
výdaje 4.400.000,-Kč
financování kanalizace – změna rozpočtu,
ZŠ hospodaří se ziskem 2.800,- Kč
výše příjmů je z daní přidělených od státní správy
vypracovala Marie Tíková
Obec se stala plátcem DPH. Uplatněním odpočtu daně DPH ze stavebních faktur na
kanalizaci získává obec prostředky od Finančního úřadu.
b) Závěrečný účet + Hodnotící zpráva
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO schválilo závěrečný účet a hodnotící zprávu bez výhrad!
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Majdalena za r. 2010 a odstranění
nedostatků.
Výsledky hospodaření – nebyly nalezeny žádné nedostatky v hospodaření obce.
Nutnost aktualizace rozpoč. výhledu. Opatření k nápravě rozpočtových chyb.
Přijaté opatření k odstranění nedostatků zjištěných provedeným auditem hospodaření
obce: Rozpočtový výhled na rok 2012-2013 bude aktualizován a doplněn
v oblasti dlouhodobých závazků a pohledávek do 31. 3. 2011. Zpráva o plnění
přijatých opatření bude podána do 30. 4. 2011 KÚ.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Jč. kraje o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Majdalena za r. 2010.
4) Závěrečný účet DSO – Vodovod Hamr
Toto o DSO – členové, vedení,valná hromada do 15.12.2010. Předmět činnosti DSOVodovod Hamr . Je Plátcem DPH.

Finanční analýza DSO-Vodovod Hamr k 31. 12. 2009 byl schodkový a poté srovnán
z přebytků hospodaření z minulých let.
Zpráva o nápravě nedostatků a o schválení Rozpoč. opatření č.6 byla na Krajský úřad
– Jč. kraj odeslána.
Dílčí přezkoumání hospodaření DSO-Vodovod Hamr ze dne 4.11.2010 – bylo bez
nedostatků. Závěrečný účet DSO-Vodovod Hamr-viz. příloha.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno ZO závěrečný účet a zpráva o hospodaření DSO – Vodovod Hamr bez
výhrad.
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO-Vodovod Hamr – ZO vzalo na
vědomí.
6) Projednání návrhů na změnu č. 1 územního plánu obce. Seznam žadatelů včetně
parcel viz. příloha.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO schválilo návrhy na změny územního plánu dle přílohy.
7) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy-kadeřnictví, k 30.6.2011 končí smlouva o
nebytové prostory, žádá p. Lásková o prodloužení smlouvy na dalších 5 let.
Ve smlouvě bude změna o likvidaci odpadů z kadeřnictví.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno ZO!
8) Rozpočtová změna č. 2 – viz příloha
Hlasování:
Pro: 10
Schváleno ZO.

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Diskuse, připomínky:
a) Národní památkový ústav – pozvánka na výstavu o Rožmberském rodu.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že na tuto výstavu neposkytne obecní prapor.
b) Nabídka firmy DARUMA Plzeň o prezentaci naší obce na multimediálním
panelu. Zastupitelé se v Třeboni podívají na panel, jak jsou prezentovány obce
Hamr, Domanín apod. Zastupitelstvo doporučuje nabídku č. 3 (půl baneru, 1
videospot na 35s v ceně 6000,- Kč, 3 roky).
c) Toto o plnění rozpočtu k 29. 2. 2011:
Příjmy – 4.683 tisíc plán v rozpočtu
Výdaje – 4.683tisíc
Příjmy skutečnost – 4.123tisíc z toho DPH 3.087tis., vlastní příjmy obce jsou
1.035.330,- Kč tj. o 254.747,-Kč více oproti časovému plánu rozpočtu obce.
Výdaje – 721.628,-Kč (bez kanalizace) tj. o 58.905,- Kč nižší než časový plán
rozpočtu obce.
Celkem jsme aktivní o 313.642,-Kč.
Na účtě obce 2. 077.956,56Kč.
d) Pan Jindra inf. O nové stavbě“kolny“ za nádražím na pozemku zřejmě pana

Staska ( je nutné prověřit).

Zapsala: Bc. M. Fürstová

Ověřovatelé: Mgr. Koktavý
P. Eger

