Zápis
z 19. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 28. ledna 2008
Přítomno: 11 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Luděk Bartáček, Martina Fűrstová , Josef Hrubý, František Klestil,
Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír Ryšavý, Libor Soukup, Radek Vošahlík
Omluveni: 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 Josef Hrubý
Byl přečten zápis z 18. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28. prosince 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) Inventarizace obecního majetku
3) Zápis z kontroly finančního výboru
4) Zápis z kontroly kontrolního výboru
5) Žádost o vyjádření k PD – výzkumný ekopavilon
6) Návrh mandátní smlouvy
7) Vykoupení pozemku
8) Ostatní, připomínky diskuse
K navrženému programu jednání nevznesl žádný z přítomných zastupitelů připomínky ani
doplnění.
Pan starosta dal o navrženém programu hlasovat.
Pro: 11 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 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.
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Úkol 18/2007-1
ZO uložilo starostovi provést rozpis schváleného rozpočtu obce Majdalena pro rok 2008
podle rozpočtové skladby.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

Úkol byl splněn.
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

Úkol byl splněn.

ad 2) Inventarizace obecního majetku
Pan starosta informoval zastupitelstvo o provedení inventarizace majetku obce za rok 2007.
Zároveň předložil zastupitelstvu návrh na vyřazení majetku, který byl jednotlivými
inventarizačními komisemi označen jako nepotřebný.
Soupis takto navrženého majetku je založen u jednotlivých inventarizačních zápisů.
Pan starosta nechal o svém návrhu hlasovat.
Pro: 11 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o vyřazení nepotřebného majetku obce Majdalena a o
provedení jeho likvidace.
Úkol 19/2008-1
ZO ukládá starostovi zabezpečit a provést fyzickou likvidaci nepotřebného majetku obce dle
předloženého návrhu, stanovit likvidační komisi a projednat zprávu o provedené likvidaci.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 3) Zápis z kontroly finančního výboru
Pan starosta předložil zastupitelstvu Zápis z kontroly hospodaření obce, provedené finančním
výborem za 2. pololetí roku 2007, včetně Zápisu z kontroly hospodaření Základní školy za 2.
pololetí roku 2007 a navrhl oba Zápisy schválit.
Zastupitelstvo předložené Zápisy projednalo.
Poté pan starosta nechal o svém návrhu hlasovat.
Pro: 11 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení Zápisu z kontroly hospodaření obce,
provedené finančním výborem za 2. pololetí roku 2007, včetně Zápisu z kontroly hospodaření
Základní školy za 2. pololetí roku 2007.
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ad 4) Zápis z kontroly revizního výboru
Pan starosta předložil zastupitelstvu Zápis z kontroly, provedené revizním výborem za 2.
pololetí roku 2007 a navrhl Zápis schválit.
Zastupitelé předložený Zápis projednali.
Poté pan starosta nechal o svém návrhu hlasovat.
Pro: 11 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení Zápisu z kontroly, provedené revizním
výborem za 2. pololetí roku 2007.

ad 5) Žádost o vyjádření k PD – výzkumný ekopavilon
Pan starosta předložil zastupitelstvu žádost o vyjádření k projektové dokumentaci společnosti
A-SPEKTRUM s.r.o. České Budějovice.
Zastupitelstvo vzalo po diskusi výše uvedený dopis na vědomí.

ad 6) Návrh mandátní smlouvy
Pan starosta předložil zastupitelstvu dosud neoficiální informaci, že obcí předkládaná žádost o
dotaci na vybudování kanalizace v investiční akci „Splašková kanalizace a ČOV Majdalena“
byla schválena.
Z tohoto důvodu zahájil Obecní úřad přípravné práce na přípravu dalších postupných kroků
tak, aby celá investiční akce mohla být dokončena do konce roku 2008 a dotace vyčerpána a
vypořádána do konce téhož roku.
V rámci těchto prací předložil návrh Mandátní smlouvy se společností CZ PROFI-SERVIS
s.r.o. České Budějovice, která by měla zajišťovat provádění výběru dodavatelů pro tuto
investiční akci. Předpokládaná výše zakázky je cca 50.000,- Kč bez DPH.
Vzhledem k platné Směrnici pro zadávání veřejných zakázek Obce Majdalena bylo
projednávání tohoto bodu ukončeno a panu starostovi uložen úkol. Vzhledem k časovému
harmonogramu akcí vzalo zastupitelstvo na vědomí nutnost svolat k projednání úkolu,
vzešlého z tohoto bodu jednání, mimořádné jednání zastupitelstva obce.
Úkol 19/2008-2
ZO ukládá starostovi zpracovat a neprodleně předložit zastupitelstvu Návrh zadání veřejné
zakázky „Provádění výběrových řízení při realizaci investiční akce Splašková kanalizace a
ČOV Majdalena“ ve smyslu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Majdalena.
Odpovídá: starosta

Termín: mimořádné zastupitelstvo

ad 7) Vykoupení pozemku
Pan starosta předložil zastupitelům předběžnou informaci o nutnosti výkupu pozemků pro
realizaci investiční akce „Splašková kanalizace a ČOV Majdalena“
Jedná se o pozemky, na kterých bude postavena ČOV, pozemky pro zajištění přístupu k ČOV
a pozemky určené pro zařízení staveniště při realizaci investiční akce „Splašková kanalizace a
ČOV Majdalena“.
Vyznačení pozemků je uvedeno v příloze k tomuto Zápisu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
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Úkol 19/2008-3
ZO ukládá starostovi zahájit jednání s vlastníky dotčených pozemků, na kterých budou při
investiční akci „Splašková kanalizace a ČOV Majdalena“ vybudovány ČOV, přístupové
komunikace, a umístěno zařízení staveniště, o jejich odkoupení do majetku obce a předložit
zastupitelstvu návrhy jednotlivých kupních smluv.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 8) Ostatní, připomínky, diskuse
Zastupitelé nevznesli v diskuzi žádné další připomínky.

V 21.00 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsal:

Radek Vošahlík

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Pavelec
Josef Hrubý

Starosta

Karel Fűrst
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