Zápis
z 22. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 28. dubna 2008
Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Luděk Bartáček , Martina Fűrstová, Jan Koktavý, Josef Pavelec,
Vladimír Ryšavý, Radek Vošahlík
Omluveni: Josef Hrubý, František Klestil, Libor Soukup
V 19.00 hod starosta obce pan Karel Fűrst zahájil zasedání obecního zastupitelstva.
Zapisovatelem byl určen:
pan Radek Vošahlík
Ověřovateli zápisu byli určeni:
paní Martina Fűrstová, pan Josef Pavelec
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) Přípojka na ČOV
3) Vyúčtování školného
4) Rozpočtová změna č. 2
5) Pronájem KZ, snížení nájmu
6) Žádost o odkoupení pozemku
7) Rozdělení hospodářského výsledku ZŚ
8) Ostatní, připomínky, diskuse
K navrženému programu jednání nevznesl žádný z přítomných zastupitelů připomínky ani
doplnění.
Pan starosta dal o navrženém programu hlasovat.
Pro: 8hlasů

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.
Ke dni zasedání zastupitelstva nebyl uložen žádný úkol.
ad 2) Přípojka na ČOV
Pan starosta informoval zastupitelstvo o zřízení přípojky elektrické energie pro plánovanou
čistírnu odpadních vod.
Na dotaz zastupitelů zároveň přednesl krátkou informaci o stavu investiční akce Splašková
kanalizace a ČOV Majdalena.
Po diskusi k informaci uložilo zastupitelstvo úkol.
Úkol 22/2008-1
ZO ukládá starostovi připravit a předložit zastupitelstvu podrobnou informaci o investiční
akci Splašková kanalizace a ČOV Majdalena
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo
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ad 3) Vyúčtování školného
Pan starosta předložil zastupitelstvu dopis Městyse Chlum u Třeboně s vyúčtováním školného
v ZŠ Chlum u Třeboně za žáky s trvalým bydlištěm v obci Majdalena. Zároveň přednesl
návrh ve smyslu tohoto dopisu, aby přeplatek školného ve výši 3.194,50 Kč byl ponechán ZŠ
Chlum k vylepšení školních prostor.
Poté pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení Vyúčtování školného v ZŠ Chlum u Třeboně
za žáky s trvalým bydlištěm v obci Majdalena a o ponechání přeplatku školného ve výši
3.194,50 Kč ZŠ Chlum k vylepšení školních prostor.
Úkol 22/2008-2
ZO ukládá starostovi připravit a předložit zastupitelstvu informaci o počtu žáků s trvalým
bydlištěm v obci Majdalena, kteří navštěvují mateřské a základní školy mimo obec Majdalena
s vyčíslením nákladů, které obec Majdalena za tyto žáky platí do rozpočtu cizích obcí, a
informaci o počtu cizích žáků, navštěvujících mateřskou a základní školu v Majdaleně
s vyčíslením nákladů, které obec Majdalena účtuje cizím obcím.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 4) Rozpočtová změna č. 2
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o provedení Rozpočtové změny číslo 2. Zároveň
vysvětlil důvody, které k této změně vedly. Jedná se o náklady, spojené s přípravou investiční
akce Splašková kanalizace a ČOV Majdalena.
Po diskusi k návrhu vzalo zastupitelstvo Rozpočtovou změnu číslo 2 na vědomí bez dalších
připomínek.

ad 5) Pronájem KZ, snížení nájmu
Pan starosta předložil písemnou žádost pana Pivoňky jako zástupce společnosti Beck
International, a snížení ceny pronájmu za Kulturní zařízení v termínu od 19. 5. 2008 do 14. 6.
2008 z částky 4.000,- Kč na den na částku 3.500,- Kč na den.
Po diskuzi zastupitelstva k této otázce předložil zastupitel pan Bartáček návrh, aby
společnosti Beck International bylo nájemné sníženo.na požadovanou částku za podmínky, že
společnost zaplatí celou částku nejpozději do 10 dnů před započetím konání akce, přičemž
zaplacením se rozumí buď složení celé částky v hotovosti do pokladny obce Majdalena, nebo
připsáním celé částky na účet obce Majdalena.
Pokud společnost Beck International nebude s takovýmito podmínkami snížení ceny za
pronájem souhlasit, musí být nesnížená částka za pronájem zaplacena ve dvou splátkách za
stejných podmínek.
Poté pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Pro: 7 hlasů

Proti: 1 hlas

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o snížení nájemného za pronájem Kulturního zařízení
v termínu od 19. 5. 2008 do 14. 6. 2008 z částky 4.000,- Kč na den na částku 3.500,- Kč na
den společnosti Beck International za podmínky, že společnost zaplatí celou částku nejpozději
do 10 dnů před započetím konání akce, přičemž zaplacením se rozumí buď složení celé částky
v hotovosti do pokladny obce Majdalena, nebo připsáním celé částky na účet obce Majdalena.
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Pokud společnost Beck International nebude s takovýmito podmínkami snížení ceny za
pronájem souhlasit, musí být nesnížená částka za pronájem zaplacena ve dvou splátkách za
stejných podmínek.
Úkol 22/2008-3
ZO ukládá starostovi projednat se společností Beck International platbu za pronájem
Kulturního zařízení a podat zastupitelstvu následnou informaci o výsledku jednání.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 6) Žádost o odkoupení pozemku
Pan starosta předložil zastupitelstvu písemnou žádost paní Ludmily Janků, Majdalena 37, o
odkoupení pozemku ve vlastnictví obce, a to konkrétně pozemku p.č. 537/16 v obci a k.ú.
Majdalena.
Po diskusi k návrhu zastupitelstvo uložilo úkol. Po předložení informace zastupitelstvo
rozhodne o vyřízení žádosti paní Janků.
Úkol 22/2008-4
ZO ukládá starostovi připravit a předložit zastupitelstvu písemnou informaci o pozemku p.č.
537/16 v obci a k.ú. Majdalena, konkrétně ověření vlastnictví pozemku v účetnictví obce a
jeho účetní hodnotu, a dále záměr obce o nakládání s tímto pozemkem.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 9) Rozdělení hospodářského výsledku ZŚ
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o hospodářském výsledku příspěvkové
organizace Mateřská a Základní škola Majdalena.
Hospodářský výsledek za rok 2007 z účetní závěrky je 766,57 Kč.
Pan starosta předložil zastupitelům návrh na rozdělení hospodářského výsledku takto:
- 20% HV odvod do Fondu odměn, tj. celkem 153,30 Kč,
- 80% HV odvod do Rezervního fondu, aj. celkem 613,27 Kč.
Poté pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Úkol 22/2008-4
ZO ukládá starostovi zabezpečit rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Mateřská a Základní škola Majdalena podle schváleného schématu.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 10) Ostatní, připomínky, diskuse
Zastupitelé nevznesli v diskuzi žádné další připomínky.

V 20.15 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsal:

Radek Vošahlík
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Ověřovatelé zápisu:

Martina Fűrstová
Josef Pavelec

Starosta

Karel Fűrst
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