Zápis
z 17. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 19. listopadu 2007
Přítomno: členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Martina Fűrstová , Josef Hrubý, František Klestil, Jan Koktavý,
Josef Pavelec, Vladimír Ryšavý, Libor Soukup, Radek Vošahlík
Omluveni: Luděk Bartáček
V 18.00 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 16. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22. října 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) Příkaz k provedení inventury
3) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
4) Převod rybníka Fux do vlastnictví obce
5) Ekopavilony – žádost o předběžné vyjádření
6) 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 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
Úkol doposud nebyl splněn. Pan Vošahlík dodá pro vypracování úkolu vzor darovací
smlouvy.
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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
Úkol byl splněn.
Úkol 16/2007-1
ZO pověřilo starostu hlasováním na Valné hromadě DSO Vodovod Hamr ve smyslu tohoto
usnesení.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
Úkol byl splněn.
Úkol 16/2007-2
ZO pověřilo starostu připravit písemný návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č.
402/2, 403 v obci a k.ú. Majdalena z důvodu výstavby ČOV na těchto pozemcích s
vlastníkem pozemků Římskokatolickou farností – Proboštství Jindřichův Hradec.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
Úkol byl splněn. Kupní smlouva bude předložena ke schválení zastupitelstvu podle toho, zda
bude získána dotace na výstavbu ČOV.
Úkol 16/2007-3
ZO pověřilo starostu připravit písemný návrh smlouvy na zpracování žádosti o přidělení
dotace z Fondů Program obnovy venkova v roce 2008, včetně zajištění vypracování této
žádosti.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
Úkol trvá.

ad 2) Příkaz k provedení inventury
Pan starosta předložil zastupitelstvu Příkaz starosty k provedení inventarizace obecního
majetku.
Zastupitelstvo vzalo Příkaz starosty na vědomí bez dalších připomínek.
ad 3) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
Pan starosta předložil zastupitelstvu k projednání písemný návrh Dodatku číslo 1
k Veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Třeboň a Obcí Majdalena na výkon přenesené
působnosti Městské policie Třeboň pro obec Majdalena. Dodatek je uveden v příloze
k tomuto Zápisu.
K bodu proběhla obšírná diskuze. Zastupitelé vesměs konstatovali, že MP Třeboň
zabezpečuje kontrolní činnost při dodržování dopravních předpisů v obci a že se tato činnost
pozitivně promítá do bezpečnosti občanů obce.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů
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Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení dodatku ve znění, předloženém panem
starostou a zároveň jej pověřilo podpisem tohoto Dodatku číslo 1.
Úkol 17/2007-1
ZO pověřilo starostu podpisem Dodatku číslo 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi Městem
Třeboň a Obcí Majdalena na výkon přenesené působnosti Městské policie Třeboň pro obec
Majdalena
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo

ad 4) Převod rybníka Fux do vlastnictví obce
Pan starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na zahájení jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových ve věci převodu rybníka Fux, který se nachází
v katastru obce.
Převod rybníka do obecního majetku je pro obec důležitý, neboť rybník slouží zejména jako
protipožární nádrž a jeho převod do vlastnictví jiné osoby, než je obec, by v budoucnosti
mohla přinést komplikace.
Zastupitelstvo celou záležitost posoudilo vzhledem k její vážnosti, k tomu, že se jedná o
stavbu v katastru obce, která slouží především obyvatelům obce, a také s přihlédnutím k
finančním možnostem obce.
Poté pan starosta nechal hlasovat o návrhu zahájení jednání s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových ve věci převodu rybníka Fux.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo zahájit neprodleně jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových ve věci převodu rybníka Fux.
Úkol 17/2007-2
ZO pověřilo starostu zahájit neprodleně jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových ve věci převodu rybníka Fux na obec Majdalena.
Odpovídá: starosta
Termín: informace příští zastupitelstvo

ad 5) Ekopavilony – žádost o předběžné vyjádření
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s dopisem Mgr. Ireny Kovářové, předsedkyně
Spolku za obrodu architektury Rudolfov, se žádostí o předběžné vyjádření ve věci výstavby
Ekopavilonů v Majdaleně.
Protože kromě dopisu nebyl projekt Ekopavilonů nijak blíže specifikován, a navíc žádost o
předběžné vyjádření nepodal majitel pozemků, na kterých se má výstavba realizovat, po
diskuzi zastupitelů pan Vošahlík navrhnul, aby bylo Spolku odeslána vyjádření, ve kterém by
bylo konstatováno, že Obec Majdalena bere uvedený záměr na vědomí a že tento záměr bude
v souladu s územním plánem obce.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o zaslání vyjádření Spolku za obrodu architektury
Rudolfov ve věci výstavby Ekopavilonů.
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Úkol 17/2007-3
ZO pověřilo starostu odpovědět na dopis Spolku za obrodu architektury Rudolfov ve věci
výstavby Ekopavilonů ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva.
Odpovídá: starosta
Termín: informace příští zastupitelstvo

ad 6) Ostatní, připomínky, diskuse
- Pan starosta informoval zastupitele o příjmu od společnosti EKO-KOM a.s. ve výši 6.960,Kč jako úhrady nákladů obce při třídění a využití odpadu.
- Pan starosta informoval zastupitele o požadavku kontroly, provedené Krajským úřadem, na
přípravu měrnice pro zadávání veřejných zakázek. Písemný text navržené směrnice byl
předán všem zastupitelům a bude projednán na příštím jednání zastupitelstva.
- Pan místostarosta navrhl vyplatit mimořádnou roční odměnu panu starostovi ve výši jednoho
měsíčního platu.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat:
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 1 hlas

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o vyplacení mimořádné roční odměny panu starostovi ve
výši jednoho měsíčního platu.
- Pan místostarosta informoval o stížnostech občanů, bydlících u hlavní komunikace TřeboňSuchdol n/L, na nadměrný hluk.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani stížnost nebyla blíže specifikována, doporučili zastupitelé
místostarostovi informovat stěžovatele, aby si zajistil měření nadměrného hluku u Krajské
hygienické stanice.
- Pan Josef Pavelec požádal zastupitelstvo o schválení mimořádného nákupu náhradních dílů
hasičské techniky pro Sbor dobrovolných hasičů v celkové částce do 10.000,- Kč.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat:
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení mimořádného nákupu náhradních dílů
hasičské techniky pro Sbor dobrovolných hasičů v celkové částce do 10.000,- Kč.
Zastupitelé nevznesli v diskuzi žádné další připomínky.
V 20.00 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsal:

Radek Vošahlík

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Pavelec
Libor Soukup

Starosta

Karel Fűrst
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