Zápis z 34. zasedání ZO Majdalena ze dne 3. 8. 2009
Přítomni: Dle prezenční listiny
Zapisovatel: Jiří Pavelec
Ověřovatelé: J. Hrubý, M. Fürstová
Program: 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Vyřešení majetku MŠ – Ing. Souček
3) Kanalizace – rozpočet, financování Mgr. Zítek
4) Kontrola rozpočtu
5) Dar obci postižené povodněmi
6) Ostatní, připomínky, diskuse
ad1) Kontrolou zápisu z minulého zasedání ZO bylo shledáno, že úkoly byly splněny.
Občanům, kteří neodebírají od obce kupony na likvidaci TKO budou zaslány dopisy
k dalšímu řízení.
Úkol: do 20.8.2009
zodpovídá : starosta
ad2) ing. Souček podal zprávu o situaci MŠ a vyjádření církve. Vzhledem k tomu, že projekt
na opravu MŠ byl projektantem vypracován v 1.526 tis. Kč a protože obec nemůže takové náklady uhradit bylo navrženo náhradní řešení. Nahradit stávající soc. zařízení a
šatnu mobilními buňkami. Bude zpracován nový projekt, vybrán dodavatel.
Úkol: přepracovat nájemní smlouvu s církví na nájem MŠ.
- přepracovat projekt na opravu MŠ, vybrat dodavatele
termín: srpen 2009
zodpovídá starosta
ad) 3 Mgr. Zídek podal zprávu o situaci připravované kanalizace v obci, odpověděl na četné
dotazy zastupitelů.Rozpočtové náklady na kanalizaci v obci jsou cca 72 mil Kč.
Dotace od státu činní cca 56 mil Kč, rozdíl tj. 16 mil. Kč hradí obec.V současné době
Jsou veškeré doklady předány na SFŽP ke schválení, dále PD předáná na stavební popovolení.. Po vydání stavebního povolení bude provedeno výběrové řízení na dodavatele – zajistí stavební poradna.
Výběrové řízení - na TDI - zajistí ing. Sedláček
- úvěrování akce - zajistí CZ Profi
- na provozování ČOV a kanalizace - zajistí CZ Profi
Náklady na pořízení „ Projektové dokumentace „ ve výši 640 tis. Kč uhradí obec a
to po vydání „ stavební povolení“. 80 % bude součástí nákladů z dotace státu.Při výpočtu se uvažuje, že občané budou platit 12,- Kč za 1 m2 stočného.Od vydání stavebního
musí být stavba provedena do 24 měsíců
ad4) Kontrola rozpočtu obce k 30.6.2009
Příjmy
2.060 tis. Kč tj. 43 % z roku
Výdaje
1.718 tis. Kč tj. 36 % -„Rozdíl
342 tis. Kč.
ad5)

Sbírka pro obce postižené povodněmi.
Bylo vybráno: na sběrných listech v obci
do kasičky vloženo
na účet složeno
Celkem

49.770 ,- Kč
1.852,- Kč
2.117,20 Kč
53.739,20 Kč

- 2–
ZO rozhodlo že tato částka bude upravena tak, aby celkový dar činil 60.000,- Kč,
s tím, že rozdíl bude uhrazen z rozpočtu obce.Byly navrženy 2 obce a to obec Malovice
okres Strakonice a obec Malenice okr. Prachatice. Obě obce budou navštíveny našimi
zastupiteli a podle výše škod zjištěných na místě bude jedné obci poukázan na účet
schválený finanční dar. O výběru obce bude uskutečnen záznam.
Termín: 20.8.2009
ad6)

Různé:
- ZO vzalo na vědomí rozpočtovou změnu a to - 280 tis Kč na MŠ
- sbírku na obce \ povodně\
- obec požádá CHKO a MžP o souhlas k provedení postřiku proti komárům ,

Zapsal: Pavelec Jiří

Ověřovatelé: Hrubý Josef
F“urstová

