Zápis
z 10. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 21. května 2007
Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Luděk Bartáček, Martina Fűrstová, František Klestil, Jan Koktavý,
Josef Pavelec, Libor Soukup, Vladimír Ryšavý, Radek Vošahlík
Omluveni: Josef Hrubý

V 19.00 hod starosta obce pan Karel Fűrst zahájil zasedání obecního zastupitelstva.
Zapisovatelem byl určen:
pan Radek Vošahlík
Ověřovateli zápisu byli určeni:
pan Jiří Pavelec, pan Libor Soukup
Byl přečten zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. dubna 2007
K zápisu nevznesl připomínky žádný člen zastupitelstva.
Starosta obce pan Karel Fűrst konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny obecního
zastupitelstva a přečetl návrh na program jednání obecního zastupitelstva.
Byl schválen tento program a pořadí jednání obecního zastupitelstva.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Projednání Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti Městské policie Třeboň
na území obce Majdalena
3) Smlouva o spolupráci s a.s. Ekoplast Štancl – export import
4) Ostatní, připomínky, diskuse

ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Místostarosta obce provedl kontrolu zápisu z minulého jednání
9/2007-2)
Projednání veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti Městské policie Třeboň na
území obce Majdalena panem starostou.
– informace je zařazena jako samostatný bod programu číslo 2.
9/2007-3)
Zadání projektu na protipovodňové opatření – budou osloveny 3 firmy.
– úkol zatím splněn nebyl.
- podmínky zadání projektu je nutno projednat na stavebním úřadě v Třeboni a s povodím
Vltavy
9/2007-4)
Přípravný výbor na oslavy obce a 110. výročí založení hasičského sboru v Majdaleně.
- výbor pracuje ve složení: Karel Fűrst - předseda, Bohuslav Eger, Martina Fűrstová, Jiří
Koudelka, Jiří Pavelec, Josef Pavelec

ad 2) Projednání Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti Městské policie
Třeboň na území obce Majdalena
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Pan starosta podrobně informoval o jednání na Městském úřadě v Třeboni, které proběhlo dne
9. května 2007. Za Obec Majdalena se jednání zúčastnili starosta pan Karel Fűrst,
místostarosta pan Jiří Pavelec a člen zastupitelstva pan Radek Vošahlík, za Město Třeboň byli
přítomni starosta pan PaedDr. Jan Váňa, místostarosta pan Zdeněk Mráz a velitel Městské
policie Třeboň pan Vladimír Školka.
Výsledkem jednání bylo potvrzení spolupráce Obce Majdalena s Městskou policií v Třeboni
tak, jak je navržena ve Veřejnoprávní smlouvě, která byla v zastupitelstvu obce Majdalena
projednávaná na zasedání zastupitelstva 30. dubna 2007.
Starosta obce Majdalena proto znovu předložil Veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené
působnosti Městské policie Třeboň na území obce Majdalena ke schválení obecnímu
zastupitelstvu.
Po obšírné a podrobné diskusi dal pan starosta o navržené smlouvě hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 1 hlas

Zdržel se: 1 hlas

Smlouva byla schválena většinou hlasů.
Pan starosta byl pověřen podpisem smlouvy a následným předložením smlouvy ke schválení
Krajskému úřadu v Českých Budějovicích.

ad 3) Smlouva o spolupráci s a.s. Ekoplast Štancl – export import
Pan starosta informoval členy zastupitelstva o jednání s firmou Ekoplast Štancl – export
import, které se uskutečnilo před zasedáním zastupitelstva dne 21. května 2007 v budově
Obecního úřadu v Majdaleně.
Jednání se účastnili i členové zastupitelstva pan Karel Fűrst, pan Jiří Pavelec, paní Martina
Fűrstová, pan Jan Koktavý a pan Radek Vošahlík.
Zástupci společnosti Ekoplast přednesli další obecné informace k nabídce na provedení
odkanalizování obce a dodávce ČOV.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o zřízení poradního výboru, který bude shromažďovat
odborné podklady k problematice kanalizace a čištění odpadních vod a tyto informace bude
předkládat jednání zastupitelstva obce.
- výbor bude pracovat ve složení: Karel Fűrst , Jiří Pavelec, Libor Soukup, Radek
Vošahlík.

ad 4) Ostatní, připomínky, diskuse
Starosta obce pan Karel Fűrst informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že Krajským úřadem
v Českých Budějovicích byla obci přidělena neinvestiční dotace 120.000,- Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo, že starosta obce projedná s poskytovatelem dotace podrobné
podmínky jejího použití, zejména zda lze dotaci využít na úpravy prostranství mimo nádraží
ČD, případně zda ji lze jako využít dotaci investiční.
Termín: příští zastupitelstvo
Odpovídá: starosta obce
Starosta obce pan Karel Fűrst informoval zastupitelstvo o překročení kapacity školní družiny.
Řešením je navýšení stávající kapacity z 15 na 25 žáků.
Po podrobné diskusi dal pan starosta o navrženém navýšení hlasovat.
Pro: 10 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
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Pan Radek Vošahlík vznesl návrh na umístění dopravního „zrcadla“ na místě u pošty a u
pohostinství a u Petříků.
Obec projedná záležitost se správcem komunikace.
Termín: příští zastupitelstvo
Odpovídá: starosta obce
Místostarosta obce pan Jiří Pavelec přednesl informaci o návrhu protipovodňových opatření
v obci.
K tématu proběhla diskuse. Zastupitelstvo uložilo připravit k provádění těchto opatření
smlouvu.
Termín: příští zastupitelstvo
Odpovídá: starosta obce

V 21.00 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsala: Radek Vošahlík
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Pavelec
Libor Soukup
Karel Fűrst, starosta
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