Zápis ze 45. zasedání ZO Majdalena konaného 26.2.2010 v zasedací
místnosti OÚ Majdalena, začátek v 06.05 hod
Účast: Přítomni: K. Fürst, Jiří Pavelec, J. Koktavý, M. Fürstová. J. Hrubý, Josef Pavelec,
L. Soukup, V. Ryšavý, F. Klestil
Omluveni: R. Urban
Hosté:
Ing. Homolka, Mgr. Zídek
Zapisovatel: J. Hrubý
Ověřovatelé: M. Fürstová, ing. R. Vošahlík
1) A)
Schválení smlouvy o dílo.
Informace Mgr. Zídek k výše uvedené smlouvě o jeho jednání se zhotovitelem díla a s
Fondem pro ŽP.
B)
Příspěvek Ing. Vošahlíka k financování akce “Splašková kanalizace a ČOV
Majdalena“.
Vzhledem k tomu, že Mgr. Zídek ani Ing. Homolka zatím nepředložili (z důvodů
neuzavřených výběr. řízení )zastupitelstvu žádné konkrétní propočty celkových potřeb
financování akce, celkový propočet zajištění stavu vlastních prostředků obce, žádné
konkrétní propočty splácení úvěru, včetně rozpisu splátek úvěru a půjčky, ani žádné
konkrétní propočty výše stočného, provedl pan Vošahlík vlastní výpočty na základě
údajů, poskytnutých vedením obce, a na základě údajů uvedených v platném územním
plánu obce.
Tyto své výpočty předložil v písemné podobě všem zastupitelům, a to ještě před
započetím hlasování. Výpočty jsou přiloženy k tomuto zápisu.
C) Příspěvek Ing. Homolky o profinancování akce ohledně DPH – bude se průběžně
odpočítávat.
D)
Příspěvek Ing. Vošahlíka – podle materiálů předložených zastupitelstvu obce vedením
obce chybí obci v současné době k zaplacení celé akce minimálně 5 mil. Kč, v rozpočtu
jsou zahrnuty pouze náklady na projektovou dokumentaci kanalizace a na vlastní dílo,
naopak nejsou zahrnuty a tudíž ani pokryty náklady na provedení smlouvy na TDI a
BOZP, náklady na vícepráce a není připravena žádná finanční rezerva. Všechny výše
uvedené skutečnosti potvrdil i Ing. Homolka.
E)
Příspěvek p. místostarosty J. Pavelce – informace o financování akce – jednal s JVS o
splatnostech faktur. Výhody poskytované JVS – bezúročná půjčka + pronájem ČOV.
Dle jeho názoru je tato akce realizovatelná.
F)
Příspěvek Ing. Vošahlík – 18.35 hod - podle jeho výpočtů, uvedených v bodě 1.B
tohoto zápisu, bude na desetiletý splátkový kalendář potřeba najít v rozpočtu obce cca
1.300,- tisíc ročně.
G)
Příspěvek Mgr. Zídka k financování akce- k pronájmu staveniště dodavatelem stavby.
H)
Příspěvek Ing. Vošahlík – kalkulace stočného- dle jeho výpočtů, uvedených v bodě 1.B
tohoto zápisu - je odkanalizování obce mimo finanční možnosti obce.
CH)
Příspěvek J. Pavelce k financování výše uvedené akce.

I)
Příspěvek M. Fürstové k financování výše uvedené akci.
J)
Příspěvek Ing. Homolka –k financování akce“Splašková kanalizace a ČOV - přesnění
finanční analýzy k získání grantu na tuto akci a tok financí –DPH nemá vliv na tok
peněz. Banky dostaly podklady k financování akce k dispozici.
K)
Příspěvek Ing. Vošahlík o odkanalizování obce – podle jeho názoru není nutno
odkanalizování obce, dále návrhu smlouvy o dílo, kterou zastupitelé obdrželi před
jednáním k prostudování, chyběla strana číslo 7 s částí čl. IX. Záruka na dílo a částí čl.
X Sankce, takže předložený návrh Smlouvy nemohl pan Vošahlík včas a řádně před
jednáním zastupitelstva prostudovat.( Jednání bylo přerušeno, stránka byla zastupitelům
č. 7 dodána.) Neobdržel dodatek k smlouvě.
L)
Reakce Mgr. Zídka- Smlouva o dílo byla podepsána s VAK 26.2. 2010- dodatek taktéž.
M)
Hlasování o podpisu „Smlouvy o dílo“ Splašková kanalizace Majdalena s Vodovody
A kanalizace Jižní Čechy a.s.
Hlasování jmenovitě: Fürst K.
pro
Pavelec Jiří
pro
Pavelec Josef
pro
Koktavý J.
pro
Ryšavý V.
proti
Fürstová M.
pro
Klestil F.
pro
Hrubý J.
pro
Vošahlík R.
proti
Soukup. L.
pro
2) Projednání a schválení plátcovství DPH pro obec Majdalena.
Příspěvek Ing. Homolky k této problematice.
Hlasování o plátcovství DPH obcí Majdalena měsíčně:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 1

3)
Stránka č. 7 smlouvy byla dodatečně předložena na zasedání.
4)
Dle podkladů předložených panem Vošahlíkem zastupitelům před započetím hlasování
k bodu 1. tohoto zápisu, není zajištěno financování akce ve výši 4.120,-tisíc +
BOZP+TDI, viz příloha.
Ostatní: P. Vošahlík upozorňuje na dosud neukončené výběrové řízení na banku.

Zapsal: J. Hrubý
Ověřil: Ing. R. Vošahlík

M. Fürstová
Konec zasedání – 20.10 hod

