Zápis
z 21. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 25. února 2008
Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Martina Fűrstová, Josef Hrubý, František Klestil, Josef Pavelec,
Vladimír Ryšavý, Libor Soukup, Radek Vošahlík
Omluveni: Luděk Bartáček, 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
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) Rozpočtová změna č. 1
3) 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 přítomnými hlasy.
ad 1) Kontrola úkolů minulých zasedání
Pan starosta obce provedl kontrolu úkolů z minulých zasedání.
Úkol 20/2008-1
ZO ukládá starostovi postupovat při dalším projednávání veřejné zakázky 2008/01 „Provádění
výběrových řízení při realizaci investiční akce Splašková kanalizace a ČOV Majdalena“ ve
smyslu platné Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Majdalena a o výsledku
zakázky připravit písemnou informaci pro jednání zastupitelstva.
Odpovídá: starosta
Termín: mimořádné zastupitelstvo
Úkol byl splněn.
ad 2) Rozpočtová změna č. 1
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o provedení Rozpočtové změny číslo 1. Zároveň
vysvětlil důvody, které k této změně vedly.
Po diskusi k návrhu vzalo zastupitelstvo Rozpočtovou změnu číslo 1 na vědomí bez dalších
připomínek.

ad 3) Ostatní, připomínky, diskuse
Předseda kontrolního výboru Radek Vošahlík předložil zastupitelstvu ke schválení Plán práce
kontrolního výboru pro rok 2008.
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Zastupitelé předložený návrh projednali.
Poté pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení Plánu práce kontrolního výboru pro rok
2008.
Zastupitelé nevznesli v diskuzi žádné další připomínky.

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

Radek Vošahlík

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Pavelec
Libor Soukup

Starosta

Karel Fűrst
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