Zápis
z 15. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 27. srpna 2007
Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Luděk Bartáček, Martina Fűrstová, Josef Hrubý, František Klestil,
Jan Koktavý, Libor Soukup, Vladimír Ryšavý, Radek Vošahlík
Omluveni: Josef Pavelec
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 14. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 2. srpna 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 minulého zasedání
2) Rozpočtové opatření číslo 4
3) Převod pozemku na obec - hřbitov
4) Žádost o finanční příspěvek
5) Rada obcí
6) Výběrové řízení na odpočinkový koutek
7) žádost o příspěvek Hand For Help
8) Ostatní, připomínky, diskuse
K navrženému programu jednání nevznesl žádný z přítomných zastupitelů připomínky ani
doplnění.
Pan starosta dal o navrženém programu hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Program jednání obecního zastupitelstva byl schválen všemi hlasy.
ad 1) Kontrola úkolů minulých zasedání
Pan starosta obce provedl kontrolu úkolů z minulých zasedání
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
Úkol trvá.
Byla předložena objednávka k určení všech vlastníků pozemků na Katastrální úřad v Třeboni.
Předpokládaný termín dokončení úkolu je 30. září 2007 a závisí na termínu vyhotovení
seznamu majitelů Katastrálním úřadem. O plnění úkolu bude informovat na následujícím
zasedání zastupitelstva pan Vošahlík.
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Úkol 14/2007-1
ZO pověřilo starostu podpisem Smlouvy o dílo na vypracování Projektu pro vystavení
územního rozhodnutí na výstavbu ČOV a kanalizace.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
Úkol byl splněn.
Úkol 14/2007-2
Odkoupení parcely č. 199/5 o výměře 543 m2 od LČR.
Odpovídá: starosta
Termín: průběžně, informace příští zastupitelstvo o
Úkol trvá.
Byla předložena objednávka k zajištění písemných podkladů, požadovaných LČR pro
uzavření Kupní smlouvy, na Katastrální úřad v Třeboni. Předpokládaný termín dokončení
úkolu je 30. září 2007 a závisí na termínu předání podkladů Katastrálním úřadem. O plnění
úkolu bude informovat na následujícím zasedání zastupitelstva pan Vošahlík.
ad 2) Rozpočtové opatření číslo 4
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o provedení Rozpočtového opatření číslo 4.
Zároveň vysvětlil důvody, které k tomuto opatření vedly.
Po diskusi k návrhu vzalo zastupitelstvo Rozpočtové opatření číslo 4 na vědomí bez dalších
připomínek.
ad 3) Převod pozemku na obec - hřbitov
Pan starosta předložil zastupitelstvu k projednání dopis římskokatolické farnosti – Proboštství
Jindřichův Hradec o nabídce na bezúplatný převod pozemku hřbitova parcela PK 261/1 o
výměře 1381m2 do vlastnictví obce a navrhl nabídku akceptovat.
K bodu proběhla krátká diskuze, ve které zastupitelé vyjádřili souhlas s tímto postupem, a
poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o souhlasu k bezúplatnému převodu pozemku do majetku
obce Majdalena.
Úkol 15/2007-1
ZO pověřilo starostu jednáním o Smlouvě o bezúplatném převodu pozemku hřbitova PK
261/1 o výměře 1381m2 do vlastnictví obce
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
ad 4) Žádost o finanční příspěvek
Pan starosta předložil zastupitelstvu k projednání dopis římskokatolické farnosti – Proboštství
Jindřichův Hradec se žádostí o finanční příspěvek na dokončení střechy kostela v obci
Majdalena.
Zastupitelstvo celou záležitost znovu posoudilo vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitost
v katastru obce, která slouží především obyvatelům obce, a také s přihlédnutím k finančním
možnostem obce. Po obšírné diskuzi byla stanovena částka 10.000,- Kč jako možný finanční
příspěvek a pan starosta nechal o předložené žádosti a o návrhu na příspěvek ve výši 10.000,Kč hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů
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Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo darovat finanční příspěvek obce Majdalena
římskokatolické farnosti – Proboštství Jindřichův Hradec na dokončení střechy kostela v obci
Majdalena ve výši 10.000,- Kč.
Úkol 15/2007-2
ZO pověřilo starostu připravit darovací smlouvu k vyplacení finančního příspěvku obce
Majdalena římskokatolické farnosti – Proboštství Jindřichův Hradec na dokončení střechy
kostela v obci Majdalena ve výši 10.000,- Kč.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
ad 5) Rada obcí
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva dopisem Městského úřadu Třeboň o Ustavení Rady
obcí pro udržitelný rozvoj území a z toho vyplývajícím požadavku na delegování zástupce
obce Majdalena do této rady. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Paní Fűrstová poté navrhla do této Rady jako zástupce obce Majdalena pana Vošahlíka, který
s případným členstvím v Radě souhlasil.
Pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o ustanovení pana Radka Vošahlíka jako zmocněného
zástupce obce Majdalena v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území.
Úkol 15/2007-3
ZO pověřilo starostu informovat MěÚ v Třeboni o ustanovení pana Radka Vošahlíka jako
zmocněného zástupce obce Majdalena v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
ad 6) Výběrové řízení na odpočinkový koutek
Obecnímu úřadu byly ve Výběrovém řízení na odpočinkový koutek doručeny v termínu
celkem dvě nabídky.
Kritériem pro vyhodnocení nabídek bylo:
1) nabídková cena včetně DPH
2) harmonogram prací a garance účastníka
Otevření obálek s nabídkami provedl na veřejném jednání zastupitelstva pověřený zastupitel
pan Libor Soukup, který konstatoval, že byly předloženy tyto nabídky:
a) nabídka číslo 1: společnost AVARO s.r.o. IČ 26064863, s cenou 157.437,- Kč včetně
DPH a termínem ukončení a předání 23.11.2007
b) nabídka číslo 2: společnost Podnik města Slavonice s.r.o. IČ 25170872, s cenou
180.836,- Kč včetně DPH a termínem ukončení a předání 30.11.2007
Poté zastupitelstvo provedlo vyhodnocení obou předložených nabídek a konstatovalo:
- Obě společnosti splnily podmínky, stanovené Výběrovým řízením
- S přihlédnutím ke kritériím Výběrového řízení byla se na prvním místě umístila
nabídka číslo 1 a na 2. místě nabídka číslo 2.
- Navrhlo hlasovat o schválení výsledků Výběrového řízení. Vítězem výběrového řízení
se stala společnost AVARO s.r.o. IČ 26064863, s cenou 157.437,- Kč včetně DPH a
termínem ukončení a předání 23.11.2007
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Pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení výsledků Výběrového řízení na odpočinkový
koutek. Vítězem Výběrového řízení se stala společnost AVARO s.r.o. IČ 26064863, s cenou
157.437,- Kč včetně DPH a termínem ukončení a předání 23.11.2007
Úkol 15/2007-4
ZO pověřilo starostu informovat písemně účastníky Výběrového řízení o výsledku
Výběrového řízení
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
Úkol 15/2007-5
ZO pověřilo starostu uzavřít písemnou smlouvu se společností AVARO s.r.o. IČ 26064863,
na zhotovení odpočinkového koutku, s cenou 157.437,- Kč včetně DPH a termínem ukončení
a předání 23.11.2007
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
ad 7) žádost o příspěvek Hand For Help
Pan starosta předložil zastupitelstvu k projednání dopis společnosti HAND FOR HELP, o.p.s.
se žádostí o finanční příspěvek na vybudování zařízení pro úpravu vody v Indii a Bangladéši
po záplavách v roce 2007.
Zastupitelstvo celou záležitost důkladně posoudilo. Společnost HAND FOR HELP, o.p.s. a
lidé v ní zastoupení velikou měrou pomohli obyvatelům obce při záplavách v roce 2007.
Z tohoto důvodu zastupitel pan Bartáček navrhl pomoci společnosti sponzorským darem ve
výši 10.000,-Kč.
Pan starosta nechal o předložené žádosti a o návrhu na příspěvek ve výši 10.000,- Kč
hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo darovat finanční příspěvek obce Majdalena společnosti
HAND FOR HELP, o.p.s. na vybudování zařízení pro úpravu vody v Indii a Bangladéši po
záplavách v roce 2007 ve výši 10.000,- Kč
Úkol 15/2007-6
ZO pověřilo starostu připravit darovací smlouvu k vyplacení finančního příspěvku obce
Majdalena společnosti HAND FOR HELP, o.p.s. na vybudování zařízení pro úpravu vody
v Indii a Bangladéši po záplavách v roce 2007 ve výši 10.000,- Kč
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
ad 8) Ostatní, připomínky, diskuse
Zastupitelé nevznesli v diskuzi žádné další připomínky.
V 22.00 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsal:

Radek Vošahlík

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Pavelec
Libor Soukup

Starosta

Karel Fűrst,
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