Zápis z 43. zasedání ZO Majdalena konaného dne 27. 1. 2010
v zasedací místnosti OÚ

Počátek: 18.15

Ukončení: 21.05

Ověřovatelé: Pavelec Jiří, Soukup Libor
Zapisovatel: J. Hrubý
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání:
A) ZO schválilo rozpočtové provizorium na měsíc leden 2010 čerpání nákladů ve výši
1/12 celkových nákladů dle skutečnosti r. 2009- 352000,-Kč
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1
B) Aktuální stav protipovodňových opatření- 23.3.2009 byl vadán souhlas stavebním
úřadem Třeboň s ohlášenou stavbou „Povodňový val“ s platností do 23.3.2010
v hodnotě 1.800.000,-Kč vč. DPH. Zastupitelstvo schválilo požádání stav. úřadu o
prodloužení souhlasu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
C) Přeložení VO a MR v úseku od Sklenářů po Zlatou stoku a druhé rameno ke Koubům
č.p.50- úkol co nejdříve předložit rozpočet této akce.
D) Hlasování o doplnění programu ve věci schválení výsledků výb. řízení na na
„Veřejnou zakázku na akci“Splašková kanalizace a ČOV Majdalena –bod 10
Pro: 9
Proti: 1
Zdržel se: 1
2) Projednání změny jednacího řádu.
Paragraf 14 bude doplněn o seznam přítomných , omluvených i neomluvených
zastupitelů.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Vyhláška o odpadech.
ZO doporučuje vypustit čl. 4 předloženého návrhu. Úkol p. místostarosta-doplní podle
projednání.
-Otázka odpadu (posečená tráva), kterou produkuje obec bude projednána
s příslušnými odpady- úkol starosta.
4) Zadávání veřejných zakázek
Byly předloženy 2 návrhy – po prostudování bude směrnice schválena na příštím
zasedání.
5) Zrušení smlouvy s Městskou policií Třeboň
Pro: 11
Proti 0
6) Informace o plnění rozpočtu za rok 2009 – p. Pavelec

Zdržel se: 0

7) Příspěvky pro žáky 1. třídy a příspěvek na dopravu
Příspěvek činil za rok 2009 – 30.000,-Kč. Příspěvek pro žáky 1. tříd zůstane zachován
v stávající výši (2000,-Kč na žáka), v roce 2010-příspěvek na dopravu bude vyplácen
do 30. 6. 2010.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
8) Projednání žádosti s p. Biňovcem o pronájem KZ Majdalena.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi s p. Biňovcem žádost projednat a předložit na
příštím zasedání nájemní smlouvu na KZ + ostatní smlouvy.
9) Informace o rozpočt. změně č. 5
P. Vošahlík požaduje rozbor nárustu plánovaných nákladů u spotřeby plynu ( OÚ, KZ
Hasiči)a výdajů za nájemné par. 6171, plyn pol. 5153, nájemné 5164.
10) Veřejná zakázka výsledek výběrového řízení.
( Akce splašková kanalizace Majdalena) ZO schválilo výsledek výběrového řízení dle
Stavební poradny na zhotovitele stavby.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Komise předloží výsledky výběrového řízení na banku (úvěr) obecnímu zastupitelstvu
neprodleně.

Zapsal: Hrubý .
Ověřil: Soukup L., Pavelec Jiří

