Zápis
z 26. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 20. října 2008
Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Luděk Bartáček, Martina Fűrstová, Josef Hrubý, František Klestil,
Jan Koktavý, Vladimír Ryšavý, Libor Soukup, Radek Vošahlík
Omluveni: Josef Pavelec
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 František Klestil
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) Pronájem KZ
3) Přezkoumání hospodaření - informace
4) Projednání žádostí na změny v Územním plánu
5) Ostatní, připomínky, diskuse
K navrženému programu jednání nevznesl žádný z přítomných zastupitelů připomínky ani
doplnění.
Pan starosta dal o navrženém programu hlasovat.
Pro: 10 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 24/2008-3
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 doposud splněn nebyl, zastupitel pan Vošahlík nezpracoval formulář na předkládání
připomínek občanů.
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Kontrola úkolu bude provedena opět na příštím jednání zastupitelstva.
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

Pan starosta informoval zastupitelstvo, že Obecní úřad vytipoval vhodné firmy, které budou
písemně osloveny.
Úkol byl splněn.
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

Pan starosta informoval zastupitelstvo o uzavření smlouvy, radlice bude zaplacena hotově 22.
10. 2008.
Úkol byl splněn.
Úkol 25/2008-3
ZO ukládá starostovi informovat žadatele o neschválení jeho žádosti.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

Úkol byl splněn.
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

Pan starosta podal zastupitelům informaci o tom, že Obecní úřad se rozhodl vyřešit tento úkol
nákupem nového traktoru. Starý traktor po opravě bude zapůjčen TJ Dynamo Majdalena.
Úkol nebyl splněn z důvodu vyřešení jiným způsobem.
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 byl splněn.
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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

Úkol doposud splněn nebyl.
Kontrola úkolu bude provedena opět na příštím jednání zastupitelstva.
ad 2) Pronájem KZ
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o žádosti společnosti Beck International o
pronájem Kulturního zařízení.
Společnosti Beck International akceptuje podmínky, stanovené v Zápisu z 22. zasedání
obecního zastupitelstva Majdalena ze dne28. dubna 2008.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
ad 3) Přezkoumání hospodaření - informace
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za
první pololetí roku 2008 na základě kontroly provedené Krajským úřadem dne . . 2008.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a obec nemusela přijmout žádná opatření k
nápravě.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
ad 4) Projednání žádostí na změny v Územním plánu
Pan starosta předložil zastupitelstvu žádosti obyvatel obce k připravované změně Územního
plánu obce, která by měla být provedena v průběhu roku 2009.
Žádosti písemně dosud předložili tito občané: paní Bílková, paní Hrubá, pan Klestil František,
pan Malachov Vlastimil, pan Pavelec Bohumil, pan Vošahlík. Ve všech případech se jednalo
o změny využití pozemků.
Zastupitelstvo všechny předložené návrhy na změny podpořilo a doporučilo ke schválení.
Zároveň vzalo na vědomí informaci, že je i nadále možné předkládat písemné návrhy na
změny Územního plánu obce.
ad 5) Ostatní, připomínky, diskuse
- Pan starosta předložil zastupitelům informaci o provedení Rozpočtové změny číslo 4.
Zároveň vysvětlil důvody, které k této změně vedly. Na straně příjmů se jedná o mimořádné
příjmy obce z daňových výnosů, dotací za Volby a mimořádných příjmů za prodej
nepotřebného majetku. Na straně nákladů se jedná o výdaje, spojené s náklady na školství,
mzdové výdaje pracovníků obce, výdaje na výkon správní agendy a ostatní drobné výdaje.
Rozpočtová změna č. 4 byla provedena jako vyrovnaná na obou stranách.
Po diskusi k návrhu vzalo zastupitelstvo Rozpočtovou změnu číslo 3 na vědomí bez dalších
připomínek.
- Pan starosta předložil Žádost ředitelky ZŠ o povolení výjimky na počet dětí v ZŠ, a to
snížení počtu z 24 dětí na 23 dětí na dobu hospodářského roku 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009.
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Po vysvětlení a objasnění celého problému pan starosta nechal o předloženém návrhu
hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o povolení výjimky na počet dětí v ZŠ, a to snížení počtu
z 24 dětí na 23 dětí na dobu hospodářského roku 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009.
- Pan starosta předložil zastupitelům informaci o přípravě služby doprava nákladu
motorovými vozidly v majetku Obecního úřadu. Služba by byla nabízena občanům s trvalým
pobytem v obci.
K návrhu proběhla poměrně obšírná diskuse a zastupitelstvo uložilo úkol:
Úkol 26/2008-1
ZO ukládá starostovi prověřit všechny právní a daňové záležitosti, spojené s poskytováním
služby a informovat zastupitelstvo.
Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

- Zastupitel pan Bartáček informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že se hodlá vzdát mandátu
zastupitele, a to ke dni 21. října 2008 ve smyslu zákona 491/2001Sb. § 55 odst. 2 písmene b).
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
V 21.00 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsal:

Radek Vošahlík

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Pavelec
František Klestil

Starosta

Karel Fűrst
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