Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Majdalena
konaného 26. 01. 2009
Přítomni: Fürst Karel, Pavelec Jiří, ing. Vošahlík Radek, Hrubý Josef, Klestil František, Mgr.
Koktavý Jan, Pavelec Josef
Omluveni: Soukup Libor, Urban Radek, Fürstová Martina
Zapisovatel: Pavelec Jiří
Ověřovatelé: Klestil František, Pavelec Josef
Program: viz pozvánka
Ad1) Starosta obce provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání ZO, úkoly byly splněny
s tím, že kontrolní komise provede ještě následně ověření smluv obce s tím, že navrhne, jakou
smlouvu uzavře obec o dodávce el. energie (E-ON, ČEZ aj.)
Ad2) Projednán zápis kontrolního výboru a schválen ZO
Ad3) Zápis finančního výboru byl rovněž projednán a vzat na vědomí s tím, že přebytek
hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 405,84 Kč bude rozdělen takto: 20% -81,-Kč do fondu odměn a
zbytek 324,84 Kč do fondu rezerv.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Ad4) Inventarizace majetku obce k 31.12.2008 byla projednána a vzata na vědomí, dále byl
předložen návrh na vyřazení majetku, který byl schválen.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Ad5)
a) projednána a schválena dohoda o zrušení mandátní smlouvy s CZ PROFI –Servis s.r.o.
týkající se výběru dodavatele stavebních prací. Uloženo starostovi obce projednat na SFŽP
v Č. Budějovicích jiné dodavatele s tím, že obec následně osloví jiné firmy zajišťující
výběrová řízení a provede jejich výběr.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

b) projednán stav sociálního zařízení v MŠ s tím, že se musí provést nezbytné úpravy dle
normy. Je nutno informovat p. Elexhausera o provedení úprav.
Navrženo vybrat a oslovit odborného pracovníka v stavebnictví, s kterým by bylo možno
konzultovat výběr oprav či rekonstrukce majetku obce. Návrh zajistí starosta.
c) podána informace starostou o odběru kuponů na odvoz TKO v obci. Dán úkol starostovi,
aby projednal na ŽP v Třeboni možnost dalšího postupu vůči občanům, kteří si nezakoupili
kupony.
Zapsal: Pavelec Jiří

Ověřovatelé: F. Klestil
J. Pavelec

