Zápis
z 18. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 28. prosince 2007
Přítomno: členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Martina Fűrstová , Josef Hrubý, František Klestil, Jan Koktavý,
Josef Pavelec, Libor Soukup, Radek Vošahlík
Omluveni: Luděk Bartáček, Vladimír Ryšavý
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 17. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 19. listopadu 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) Lékařská služba první pomoci
3) Příspěvek Charita
4) Rozpočtová změna č. 6
5) Rozpočet na rok 2008
6) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
7) Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2006
8) Ostatní, připomínky, diskuse
K navrženému programu jednání nevznesl žádný z přítomných zastupitelů připomínky ani
doplnění.
Pan starosta dal o navrženém programu hlasovat.
Pro: 9 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 byl splněn.
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
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Úkol byl splněn.
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
Úkol byl splněn.
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
Úkol je průběžně plněn, další informace bude podána na příštím jednání zastupitelstva.
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
Úkol byl splněn.

ad 2) Lékařská služba první pomoci
Pan starosta předložil zastupitelstvu dopis místostarosty Třeboně ve věci znovuzavedení
LSPP v Třeboni. Z obsahu dopisu vyplývá žádost o zaplacení příspěvku na provoz LSPP ve
výši 10,- Kč ročně za každého občana obce.
Zastupitelstvo konstatovalo potřebnost a dostupnost LSPP pro občany Majdaleny a pan
starosta předložil návrh souhlasit s požadavkem města Třeboně a potřebnou částku uvolnit
z rozpočtu obce Majdalena.
Pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o uvolnění částky na provoz LSPP v Třeboni ve výši
10,- Kč ročně za každého občana obce.

ad 3) Příspěvek Charita
Pan starosta předložil zastupitelstvu písemný dopis ředitelky Oblastní charity v Třeboni se
žádostí o finanční příspěvek na provoz organizace Oblastní charita v Třeboni.
Zastupitelstvo diskutovalo možnost příspěvku a jeho výši, vzhledem k tomu, že tato
organizace zajišťuje i péči o některé občany Majdaleny.
Pan starosta předložil návrh uvolnit z rozpočtu obce Majdalena částku ve výši 5.000,- Kč a
poskytnout ji organizaci Oblastní charita v Třeboni pro provoz v roce 2008.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů
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Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o uvolnění částky ve výši 5.000,- Kč a poskytnout ji
organizaci Oblastní charita v Třeboni pro provoz v roce 2008.
ad 4) Rozpočtová změna č. 6
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o provedení Rozpočtové změny číslo 6. Zároveň
vysvětlil důvody, které k této změně vedly.
Po diskusi k návrhu vzalo zastupitelstvo Rozpočtovou změnu číslo 6 na vědomí bez dalších
připomínek.

ad 5) Rozpočet na rok 2008
Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce Majdalena na rok 2008 ve formě,
jak jej připravil zastupitel pan Vošahlík. Ten také připravil podrobný komentář k návrhu
rozpočtu.
Návrh rozpočtu byl předložen jako vyrovnaný v celkové výši 4.308.000,- Kč a je uveden
v příloze číslo 1. k tomuto Zápisu.
Po vysvětlení proběhla podrobná diskuse k jednotlivým položkám.
K návrhu rozpočtu, k jeho výši a k výši jednotlivých položek nebyly ze strany zastupitelů
vzneseny žádné dodatky nebo připomínky, a proto pan starosta nechal o předloženém návrhu
rozpočtu hlasovat.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo schválení návrhu Rozpočtu obce Majdalena pro rok 2008
v celkové výši 4.308.000,- Kč na straně příjmů a 4.308.000,- Kč na straně výdajů obce.
Úkol 18/2007-1
ZO uložilo starostovi provést rozpis schváleného rozpočtu obce Majdalena pro rok 2008
podle rozpočtové skladby.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo

ad 6) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Pan starosta předložil zastupitelům písemný návrh Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
Zároveň vysvětlil důvody, které k k předložení této směrnice vedly.
Zastupitelstvo projednalo tento návrh a souhlasilo s tím, že tato směrnice je pro činnost obce
důležitá, i vzhledem k připravovaným investičním akcím. Text směrnice nebyl při diskusi
upravován ani doplňován.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
obce Majdalena.
Úkol 18/2007-2
ZO pověřilo starostu zařadit Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Majdalena do
systému Směrnic obce Majdalena, a zveřejnit tuto směrnici obvyklým způsobem.
Odpovídá: starosta
Termín: příští zastupitelstvo
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ad 7) Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2006
Pan starosta předložil zastupitelům písemnou informaci o Hospodářském výsledku Základní
školy v Majdaleně za rok 2006 ve výši 320,24 Kč. Tento HV byl rozhodnutím ředitelky ZŠ
rozdělen a zaúčtován do rezervního fondu ZŠ.
Zastupitelstvo vzalo rozdělení HV na vědomí bez dalších připomínek.

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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