Zápis
z 12. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 18. června 2007
Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Luděk Bartáček, Josef Hrubý, František Klestil, Josef Pavelec, Libor
Soukup, Vladimír Ryšavý, Radek Vošahlík
Omluveni: Martina Fűrstová, Jan Koktavý

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 11. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28. května 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.
Program:
1) Kontrola zápisu z 10. a 11. zasedání
2) Jednací řád ZO
3) Prostranství před nádražím
4) Změna dotace na prostranství před nádražím
5) Povodňový plán - aktualizace
6) Ostatní, připomínky, diskuse
Zároveň pan starosta požádal zastupitelstvo o schválení Návrhu změny programu jednání:
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006
7) Informace o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
8) Odkoupení pozemku u hřiště
9) Výběr firmy – projekt protipovodňových opatření
10) Ostatní, připomínky, diskuse
K navržené změně programu jednání proběhla krátká diskuse.
Člen zastupitelstva pan Vošahlík vznesl námitku, že navržené změny programu jsou
zásadního charakteru a týkají se hospodaření obce a navrhl přesunout je na příští
zastupitelstvo.
Po diskusi k návrhu programu dal pan starosta o navrženém programu hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 1 hlas

Zdrželo se: 0 hlasů

Program jednání obecního zastupitelstva byl schválen většinou hlasů.

ad 1) Kontrola úkolů minulých zasedání
Pan starosta obce provedl kontrolu úkolů z minulých zasedání
9/2007-2)
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Pan starosta byl pověřen podpisem smlouvy a následným předložením smlouvy ke schválení
Krajskému úřadu v Českých Budějovicích
- úkol byl splněn, smlouva byla podepsána a předložena Krajskému úřadu, který ji schválil
- v současné době již spolupráce probíhá a je prováděno namátkové měření rychlosti vozidel
v obci.
9/2007-3
Protipovodňová opatření
- informace bude podána během jednání zastupitelstva v bodu 9.
10/2007-1
Starosta obce projedná s poskytovatelem investiční dotace 120.000,- Kč podrobné podmínky
jejího použití, zejména zda lze dotaci využít na úpravy prostranství mimo nádraží ČD,
případně zda ji lze jako využít dotaci investiční.
- splněno, informace bude podána během jednání zastupitelstva v bodu 4.
10/2007-2
- splněno
Navýšení kapacity školní družiny bylo předloženo ke schválení Krajskému úřadu a následně
bylo schváleno.
10/2007-3)
splněno - návrh na umístění dopravního „zrcadla“ na místě u pošty a u pohostinství a u
Petříků byl projednán se správcem komunikace, který udělil souhlas s umístěním značení.
Nákup zařízení podmínil financováním ze strany obce.
Obecním úřadem bylo rozhodnuto zakoupit a umístit prozatím jedno zrcadlo v křižovatce u
Petříků.
10/2007-4)
Připravit k provádění Protipovodňových opatření smlouvu se společností Sloupárna
Majdalena s.r.o.
- splněno, pan místostarosta informoval o proběhlém jednání s vedením společnosti.
Spolupráce je zakotvena v Povodňovém plánu obce.
ad 2) Jednací řád ZO
Pan starosta předložil zastupitelům návrh Jednacího řádu Obecního zastupitelstva
v Majdaleně.
Po obšírné diskusi k návrhu dal pan starosta o navrženém Jednacím řádu hlasovat.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Jednací řád Obecního zastupitelstva v Majdaleně byl schválen většinou hlasů.
Úkol 12/2007-1
Zajistit předání schváleného Jednacího řádu Obecního zastupitelstva v Majdaleně všem
obecním zastupitelům.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
ad 3) Prostranství před nádražím
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Pan starosta informoval o předběžných nákladech na provedení rekonstrukce prostoru před
nádražím ČD v Majdaleně po případném odkoupení těchto pozemků.
Zastupitelé diskutovali o finančním krytí tohoto záměru.
Poté předložil zastupitel pan Vošahlík návrh odložit rozhodnutí o zakoupení pozemku do
doby, než budou k dispozici dostatečné finanční prostředky na úpravu.
Pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo většinou hlasů rozhodlo o odložení odkoupení pozemku.

ad 4) Změna dotace na prostranství před nádražím
Vzhledem k projednanému bodu 3 a výsledku hlasování k tomuto bodu navrhnul pan starosta
zažádat o změnu účelu dotace na jiné plochy.
Úkol 12/2007-2
Požádat Krajský úřad o změnu účelu neinvestiční dotace k využití na ostatní veřejné
prostranství.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo

ad 5) Povodňový plán – aktualizace
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva se změnami, provedenými v Povodňovém plánu.
Jednalo se o změny ve členech některých orgánů Povodňových komisí a dále o aktualizace
kontaktů.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

ad 6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006
Pan starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2006.
Při podrobné diskusi předložil zastupitel pan Vošahlík připomínku, že v příloze Závěrečného
účtu nejsou obsaženy výkazy o majetku obce.
Poté dal pan starosta návrh schválit předložený Závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad a
nechal o svém návrhu hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 1 hlas

Zdrželo se: 0 hlasů

Závěrečný účet obce za rok 2006 byl projednán a schválen bez výhrad většinou hlasů

ad 7) Informace o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva se Zprávou o přezkoumáním hospodaření obce za
rok 2006 na základě kontroly provedené Krajským úřadem dne 21. 7. 2006 a následně 15. 5.
2007.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a obec nemusela proto přijmout žádná opatření
k nápravě.
Zastupitelstvo Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 vzalo na vědomí.
ad 8) Odkoupení pozemku u hřiště
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Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s jednáním se zástupci Lesů ČR ve věci návrhu na
odkoupení pozemku u hřiště.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

ad 9) Výběr firmy – projekt protipovodňových opatření
Pan místostarosta seznámil členy zastupitelstva s jednáním, které proběhlo v Majdaleně ve
věci přípravy a návrhu protipovodňových opatření na některých kritických pravidelně
zatopovaných místech v obci.
Dotčené orgány státní správy předběžně souhlasí s navrhovanými opatřeními.
Pro zajištění této akce se bude muset obec pokusit některé dotčené pozemky odkoupit či
jiným způsobem získat do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
Úkol 12/2007-3
Určit majitele pozemků v oblastech, kde budou navrhována protipovodňová opatření a zahájit
s nimi jednání o podmínkách převodu těchto pozemků nebo jejich částí do majetku obce.
Zároveň připravit návrhy vzorové Smlouvy o smlouvě budoucí.
Odpovídá: starosta
Termín: průběžně, informace příští zastupitelstvo
Dále pan starosta informoval o předložených návrzích od tří společností, které byly vyzvány
k předložení nabídky na zpracování projektů na uvažovaná protipovodňová opatření.
Vzhledem k zadání úkolu 12/2007-3 prozatím v této věci zastupitelstvo dále nerozhodovalo a
vzalo pouze předloženou informaci na vědomí.

ad10) Ostatní, připomínky, diskuse
Někteří zastupitelé vznesli připomínku k vedení Obecní kroniky.
Tato otázka bude zařazena jako samostatný bod na příštím jednání zastupitelstva.
Úkol 12/2007-4
Zařadit vedení Obecní kroniky jako samostatný bod na příštím jednání zastupitelstva.
Odpovídá: starosta obce
Termín: příští zastupitelstvo

V 22.00 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsal: Radek Vošahlík
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Pavelec
Libor Soukup
Karel Fűrst, starosta
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