Zápis č. 50 ze zasedání ZO Majdalena ze dne 30.6. 2010
zahájení v 18.00 hod
Účast: Fürst K., Vošahlík R., Ryšavý V., Urban R., Pavelec Jiří, Pavelec Josef, Hrubý J.,
Klestil F., Soukup L.
Omluveni: Fürstová M., Koktavý J.
Ověřovatelé: Pavelec Jiří
Urban Radek
Hosté: Rudolf Vrchota
Ivo Kopřiva
Program: 1) Kontrola minulého zápisu
2) Obecně závazná vyhláška – daň z nemovitosti
3) Povodňová sbírka
A) Hlasování o programu, ověřovatelích a o projednání příspěvku obce Majdalena oddílu
stolního tenisu.
Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

B) Hosté p. Vrchota a p. Kopřiva vznesli dotaz, proč peníze určené v rozpočtu obce na
provoz TJ Dynama nelze použít na provoz oddílu „stolní tenis“. Bylo konstatováno, že
domnělý představitel TJ Dynama Majdalena p. Bartáček odmítá vůbec komunikovat s obcí a
je důvodná obava, že fin. příspěvek poukázaný TJ by nebyl do oddílu stolního tenisu
poukázán.
Závěr ZO: Stanovisko obce je takové, aby se oddíl stolního tenisu osamostatnil od TJ Dynama
a samostatně si požádal o příspěvek na činnost od obce Majdalena. ZO se nebrání podpořit
činnost stolního tenisu.
1) Kontrola minulého zápisu – informace podal p. starosta.

2) a) Obecně závazná vyhláška „daň z nemovitosti“:
Pan Vošahlík upozornil na to, že zvyšování daně z nemovitosti i pro obyvatele Sloupárny je
nespravedlivé, není dodnes obecně známá výše stočného (+ nedostatek informací pro
občany).
b) Pan Pavelec podal vysvětlení v tom smyslu, že obec nikomu neupírá informace o
kanalizaci, obec nemůže jednotlivce nutit k připojení do veřejné kanalizace.
c) Hlasování o novém znění obecně závazné vyhlášky č. 1 /2010 o stanovení místního
koeficientu „daně z nemovitosti“ve výši 2:
Pro: 6

Proti: 2

Zdrželo se: 1

3) Povodňová sbírka:
P. starosta je pověřen ZO navázat kontakt s obcí Zdounky, příště bude zveřejněna výše sbírky
s navýšením o příspěvek obce a hasičů.
Obec Zdounky se nachází ve Zlínském kraji (výše zatopení 1m, zaplaveno bylo cca 30 domů).

4) Ostatní:
A) Příspěvek J. Pavelce o stavu financí obce Majdalena.
B) Příspěvek R. Vošahlíka o donucení představitelů TJ Dynama k jednání s obcí Majdalena.
C) Příspěvek L. Soukupa o změně v dopravním značení obce.

Zapsal: J. Hrubý
Ověřovatelé: Pavelec Jiří
Urban Radek

