Zápis
z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 25. srpna 2008
Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír Ryšavý,
Libor Soukup, Radek Vošahlík
Omluveni: Luděk Bartáček, Martina Fűrstová, Josef Hrubý
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 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) Rozpočtová změna č. 3 - dotace
3) Zápis z kontroly Kontrolního výboru
4) Zápis z kontroly Finančního výboru
5) Dopravní značení v obci
6) Změna katastrálního území
7) Prodej radlice na traktor
8) Ostatní, připomínky, diskuse
K navrženému programu jednání nevznesl žádný z přítomných zastupitelů připomínky ani
doplnění.
Pan starosta dal o navrženém programu hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Program jednání obecního zastupitelstva byl schválen všemi přítomnými hlasy.
ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Pan starosta obce provedl kontrolu zápisu a úkolů z minulého zasedání.
Úkol 22/2008-1
Předložit požadavky na aktualizaci plánu rozvoje obce.
Odpovídá: starosta

Termín: informace příští zastupitelstvo

Úkol je průběžně plněn, zatím od občanů nebyly předloženy žádné požadavky na změnu
Územního plánu obce.
Další informace bude podána na příštím jednání zastupitelstva.
Úkol 24/2008-1
ZO ukládá starostovi projednat s paní Janků prodej pozemku, podepsat kupní smlouvu a po
jejím podpisu podat informaci zastupitelstvu.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo
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Úkol byl splněn.
Úkol 24/2008-2
ZO ukládá starostovi informovat subjekty z řízení o výsledku řízení, podepsat smlouvu s MS
– PARTNERS s. r. o., Rudolecká 248, Slavonice, po jejím podpisu podat informaci
zastupitelstvu. Zároveň ukládá starostovi po převzetí prací podat o konečném výsledku
opravy informaci zastupitelstvu.
Odpovídá: starosta

Termín: průběžně zastupitelstva podle průběhu prací

Pan starosta podal zastupitelům informaci o ukončení prací a o převzetí díla.
Úkol byl splněn.
Úkol 24/2008-3
ZO ukládá starostovi projednat s panem Baštýřem, aby svoje připomínky předložil písemně.
Zároveň ukládá starostovi všechny písemné připomínky občanů, které nemůže vyřídit ve své
kompetenci, předkládat k jednání zastupitelstva obce.
Odpovídá: starosta

Termín: průběžně

Úkol je průběžně plněn, zastupitel pan Vošahlík dosud nezpracoval formulář na předkládání
připomínek občanů.
Kontrola úkolu bude provedena opět na příštím jednání zastupitelstva.
ad 2) Rozpočtová změna č. 3 - dotace
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o provedení Rozpočtové změny číslo 3. Zároveň
vysvětlil důvody, které k této změně vedly. Na straně příjmů se jedná o mimořádné příjmy
obce z dotací, jednak z uskutečněného pronájmu Kulturního zařízení a dalších mimořádných
příjmů. Na straně nákladů se jedná o výdaje, spojené s opravou fasády Kulturního zařízení, a
dále výdaje na výkon správní agendy a ostatní drobné výdaje. Celkový schodek RZ č. 3 bude
financován z běžného účtu obce.
Po diskusi k návrhu vzalo zastupitelstvo Rozpočtovou změnu číslo 3 na vědomí bez dalších
připomínek.

ad 3) Zápis z kontroly Kontrolního výboru
Pan starosta předložil zastupitelstvu Zápis z 3. zasedání Kontrolní komise a navrhl Zápis
schválit.
Zastupitelé předložený Zápis projednali.
Poté pan starosta nechal o svém návrhu hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení Zápisu z 3. zasedání Kontrolní komise .

ad 4) Zápis z kontroly Finančního výboru
Pan starosta předložil zastupitelstvu Zápis z kontroly hospodaření obce, provedené finančním
výborem za 1. pololetí roku 2008 a navrhl Zápis schválit.
Zastupitelé předložený Zápis projednali.
Poté pan starosta nechal o svém návrhu hlasovat.
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Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení Zápisu z kontroly hospodaření obce,
provedené finančním výborem za 1. pololetí roku 2008.

ad 5) Dopravní značení v obci
Pan starosta předložil návrh na aktualizaci dopravního značení v obci.
Zastupitelé diskutovali tuto problematiku s ohledem na vzrůstající dopravní provoz v obci.
Zastupitel pan Vošahlík navrhl zadat zpracování komplexního řešení celého problému
odborné firmě a pan starosta navrhl na základě zpracovaného řešení zahájit jednání s orgány
státní správy.
Poté pan starosta nechal o předložených návrzích hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o zahájení jednání s odbornými firmami ve věci
aktualizaci dopravního značení v obci.
Úkol 25/2008-1
ZO ukládá starostovi vytipovat vhodné firmy pro zahájení jednání ve věci aktualizaci
dopravního značení v obci.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 6) Změna katastrálního území)
Pan starosta předložil zastupitelům informaci Katastrálního úřadu v Třeboni o návrhu na
provedení změny katastrálního území obce, a t v hranici s katastrálním územím Třeboň.
Jedná se o převedení cca 1ha ploch pod katastrální území Třeboň. Dotčené pozemky jsou ve
vlastnictví ČR a občanům obce tak nenastanou žádné komplikace, spojené s převodem
pozemků.
Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh tuto změnu odsouhlasit a nechal o tomto návrhu
hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o souhlasu s provedením změny Katastrálního území tak,
jak jej připravil Katastrální úřad v Třeboni.

ad 7) Prodej radlice na traktor
Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh na prodej zbytného nevyužitého majetku obce –
přední radlice na traktor. Odhadní cena majetku je 26.000,- Kč, záměr o prodeji majetku byl
v řádném termínu zveřejněn na Úřední desce obce.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v termínu přihlásil pouze jeden zájemce s nabídkou odkupu za
odhadní cenu, předložil pan starosta návrh na přímý prodej tomuto zájemci, kterým je
společnost Rašelina a.s.Soběslav, IČ 60071214.
Poté pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů
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Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení návrhu na přímý prodej přední radlice na
traktor za odhadní cenu 26.000,- Kč společnosti Rašelina a.s.Soběslav, IČ 60071214.
Úkol 25/2008-2
ZO ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu na prodej přední radlice na traktor za odhadní
cenu 26.000,- Kč společnosti Rašelina a.s.Soběslav, IČ 60071214 a zajistit uhrazení prodejní
ceny.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 4) Ostatní, připomínky
- Pan starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Vaška o svolení zřízení malé herny
v Motorestu pod dubem.
Zastupitelé tuto žádost projednali a poté pan starosta nechal o žádosti hlasovat.
Pro: 0 hlasů

Proti: 8 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o neschválení žádosti pana Vaška o svolení zřízení malé
herny v Motorestu pod dubem.
Úkol 25/2008-3
ZO ukládá starostovi informovat žadatele o neschválení jeho žádosti.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

- Pan starosta informoval zastupitelstvo o technických a organizačních problémech při
zajišťování sekání fotbalového hřiště pro TJ Dynamo Majdalena.
Zastupitelstvo celou záležitost projednalo a rozhodlo uložit úkol:
Úkol 25/2008-4
ZO ukládá starostovi zjistit technické parametry malotraktoru a podle nich vytipovat vhodný
přívěsný vozík pro přepravu malotraktoru na delší vzdálenosti, a dále vytipovat vhodné tažné
zařízení za služební automobil Škoda Felicia.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

- Zastupitelstvu byla předložena žádost TJ Dynamo Majdalena o finanční příspěvek na
činnost v roce 2008.
Pan starosta předložil návrh, v souladu se schváleným rozpočtem obce, na uvolnění částky
80.000,- Kč, pro TJ Dynamo Majdalena.
V diskusi zastupitelé argumentovali nutností předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku ze
strany TJ Dynamo Majdalena. Zároveň byl ze strany zastupitelů vznesen požadavek na
zajištění financování činnosti i ostatních zájmových volnočasových skupin, působících
v obci.
Poté pan starosta nechal o žádosti hlasovat.
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů
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Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o schválení žádosti TJ Dynamo Majdalena o finanční
příspěvek na činnost v roce 2008 ve výši 80.000,- Kč za podmínky, že TJ Dynamo Majdalena
předloží zastupitelstvu obce vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31. října 2008.
V případě, že vyúčtování nebude provedeno, TJ Dynamo Majdalena se zaváže příspěvek,
případně jeho nevyčerpanou část, vrátit zpět na účet obce Majdalena.
Úkol 25/2008-5
ZO ukládá starostovi informovat TJ Dynamo Majdalena o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost v roce 2008 ve výši 80.000,- Kč a o podmínce, že TJ Dynamo Majdalena předloží
zastupitelstvu obce vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31. října 2008 a v případě, že
vyúčtování nebude provedeno, se TJ Dynamo Majdalena zaváže příspěvek, případně jeho
nevyčerpanou část, vrátit zpět na účet obce Majdalena.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

Úkol 25/2008-6
ZO ukládá starostovi připravit v rámci návrhu rozpočtu obce pro rok 2009 pravidla pro
poskytování finančního příspěvku na činnost dalším neziskovým subjektům, působícím
v obci.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

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

Radek Vošahlík

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Pavelec
Josef Pavelec

Starosta

Karel Fűrst
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