Zápis
z 27. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena,
konaného dne 24. listopadu 2008
Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva
Karel Fűrst, Jiří Pavelec, Martina Fűrstová, Josef Hrubý, Jan Koktavý, Josef Pavelec,
Vladimír Ryšavý, Libor Soukup, Radek Urban, Radek Vošahlík
Omluveni: František Klestil
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 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) Slib člena ZO
3) Aktualizace stanov DSO – Vodovod Hamr
4) Příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008
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, formulář na předkládání připomínek občanů byl vyhotoven.
Kontrola úkolu bude provedena opět na příštím jednání zastupitelstva.
1

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.
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
Pan starosta podal zastupitelům informaci o tom, že na poskytování některých služeb by obec
musela mít živnostenský list, a tak návrh poskytovat tyto služby byl v současné době
pozastaven.
Úkol byl splněn.
ad 2) Slib člena ZO
Pan starosta předložil zastupitelům informaci o skutečnosti, že se pan Luděk Bartáček vzdal
mandátu zastupitele, a to ke dni 21. října 2008 ve smyslu zákona 491/2001Sb. § 55 odst. 2
písmene b) a tímto dnem také zanikl jeho mandát.
Dnem 22. října 2008 pak v souladu s ustanovením zákona 491/2001Sb. § 56 nastoupil za
člena zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny volební strany SNK-TJ Dynamo
Majdalena.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Poté složil přítomný zastupitel pan Radek Urban v souladu s ustanovením zákona 128/2000
Sb., § 69 odst. 2 a 3, slib.
ad 3) Aktualizace stanov DSO – Vodovod Hamr
Pan starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Aktualizaci stanov DSO – Vodovod Hamr.
Úplné znění stanov s vyznačenými změnami je přiložen v příloze k tomuto zápisu. Hlasování
o změně stanov by mělo proběhnout na valné hromadě DSO – Vodovod Hamr dne 2. 12.
2008. Pan starosta navrhl zastupitelstvu jednotlivé změny schválit.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o postupu zástupce obce Majdalena při hlasování na
valné hromadě DSO – Vodovod Hamr dne 2. 12. 2008 a pověřilo zástupce obce hlasovat pro
změny stanov tak, jak byly navrženy a předloženy v písemné formě.
Úkol 27/2008-1
ZO ukládá starostovi hlasovat na valné hromadě DSO – Vodovod Hamr dne 2. 12. 2008 pro
změny stanov tak, jak byly navrženy a předloženy v písemné formě.
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Odpovídá: starosta

Termín: příští zastupitelstvo

ad 4) Příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008
Pan starosta předložil zastupitelstvu Příkaz starosty k provedení inventarizace obecního
majetku. Příkaz slouží pro provedení inventarizace k datu 31. 12. 2008.
Zastupitelstvo vzalo Příkaz starosty na vědomí bez dalších připomínek.

ad 5) Ostatní, připomínky, diskuse
- Pan starosta předložil zastupitelstvu písemný dopis ředitelky Oblastní charity v Třeboni se
žádostí o finanční příspěvek na provoz organizace Oblastní charita v Třeboni.
Zastupitelstvo diskutovalo možnost příspěvku a jeho výši.
Poté zastupitelstvo bez hlasování rozhodlo odložit projednání příspěvku na následující jednání
zastupitelstva.
- Pan starosta předložil zastupitelstvu informaci o nutnosti prodloužit Veřejnoprávní smlouvu
mezi Městem Třeboň a Obcí Majdalena na výkon přenesené působnosti Městské policie
Třeboň pro obec Majdalena pro rok 2009.
- Pan starosta informoval zastupitele o příjmu od společnosti EKO-KOM a.s. Kč jako úhrady
nákladů obce při třídění a využití odpadu.
- Pan místostarosta navrhl vyplatit mimořádnou roční odměnu panu starostovi ve výši jednoho
měsíčního platu.
Poté pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat:
Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo o vyplacení mimořádné roční odměny panu starostovi ve
výši jednoho měsíčního platu.
Zastupitelé nevznesli v diskuzi žádné další připomínky.
Ve 20.00 hodin starosta obce zasedání obecního zastupitelstva ukončil.
Zapsal:

Radek Vošahlík

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Pavelec
Libor Soukup

Starosta

Karel Fűrst
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