Zápis

č. 49

ze zasedání zastupitelstva obce M a j d a l e n a ze dne 16. 6. 2010
zahájení v 18.00 hod.
Účast: Klestil Fr., Ryšavý Vl. Urban R., Fürstová M., Fürst K., Pavelec Jiří, Pavelec Josef,
Hrubý J., ing. Vošahlík R.,
Omluveni: Mgr. Koktavý J., Soukup L.
Ověřovatelé: Klestil Fr., Fürstová M.
Zapisovatel: Pavelec Jiří
Program: 1) Kontrola minulého zápisu

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Smlouva s JVS
Daň z nemovitosti
Poplatek za odpady
Rozpočtová změna č. 2
Dopis z Charity
Různé

Ad 1) chybí zveřejnění zápisů na internetu a to od č. 45 ,
do 17.6.2010 zodpovídá starosta
ad ) 2

úkol: doplnit termín do

Úkol z posledního zasedání ZO ze dne 4.6.2010 bod č. 3 doplnit skutečnosti
s JVS byl splněn.
Hlasování pro smlouvu o půjčce s JVS
Pro 8
proti
1
zdržel se 1

Daň z nemovitosti , projednáno možné řešení zvýšení příjmu obce formou zvýšení
daně z nemovitosti, v diskusi probrány možné varianty. Úkol do dalšího ZO: připravit
vyhlášku a doložit podklady pro jednání včetně variant řešení.
Zodpovídá : Pavelec Jiří
ad) 4 Bylo shledáno že stávající vyhláška o odpadech platná pro obec Majdalena již neodpovídá potřebám a skutečnosti. Úkol připravit podklady pro jednání ZO termín:
do 31.7.2010
Zodpovídá starosta obce
ad) 3

ad) 5

Projednána rozpočtová změna č. 2 - schválena všemi přítomnými

ad) 6

Projednán dopis od Charity týkajícího se zajištění vozidla pro potřeby zdravotně popostižených občanů v obci. Po diskusi rozhodnuto že starosta obce zajistí potřebu
počet žádostí v obci.
Termín do 31.7.2010

ad) 7 Projednán dopis z „ Úřadu zastupování státu „ ohledně převodu rybníka „ F U X „
na naší obec. Stanovisko obce v roce 1991 sloužil tento rybník především jako
„ Požární nádrž „ . takto odpovědět na tento dopis. Zodpovídá starosta obce.
Skončeno v 19.30 hod
Zapsal: Pavelec Jiří
Ověřovatelé: Klestil František,

Furstová Martina

