Zápis z 51. zasedání ZO Majdalena ze dne 16.8.2010
Zahájení v 18.10 hod.
Účast: Fürst K., Ryšavý Vl., Urban R., Pavelec Jos., Pavelec Jiří, Hrubý J., Fürstová M.,
Omluveni: Klestil F., Ing. Vošahlík, Soukup L.
Neomluveni: J. Koktavý
Hosté: Hamerník M. ml., V. Biňovec
Ověřovatelé: Fürstová M., Pavelec Jos.
Program: Dle pozvánky
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:0

1)
Hosté jako představitelé TJ Dynama požádali obec o radu, jak postupovat dále ve vzájemné
spolupráci a dalším působením TJ. Bylo konstatováno, že bývalý předseda L. Bartáček
nekomunikuje žádným způsobem ani s vedením obce ani s členy TJ Dynama. Dále p.
Bartáček nepředložil vyúčtování od obce v minulém roce. ZO navrhuje zvolit tento postup:
Svolat členskou schůzi, ustavit nový výbor, zvolit nového předsedu, poté bude p. Bartáček
vyzván k předání agendy a dále se bude jednat o výši fin. příspěvku TJ od obce.
2)
Kontrola minulého zápisu.
3)
Povodňová sbírka:
Na účet se vybralo 28200,-Kč. ZO rozhodlo o doplnění sbírky o 1800,-Kč z obecního
rozpočtu – na 30000,-Kč.
Peníze budou poukázány po podepsání dar. smlouvy s obcí Zdounky ve Zlínském kraji.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4)
Smlouva o bezpečnostní monitorování objektu OÚ. ZO pověřuje starostu obce projednáním
dalšího postupu ve věci zabezpečení objektu OÚ s firmou ELSY.
5)
Projednání dopisu p. Malého ohledně 70-ti Km rychlosti v obci. Obec Majdalena provede
anketu o dopravní situaci v obci, dle výsledku této ankety budou probíhat další jednání.
6)
Zpráva o průběhu akce „Splašková kanalizace a ČOV Majdalena –
Starosta obce podal ZO informace. Závažným problémem se stalo zastavení prací na hlavních
řadech protlakem po zásahu SFŽP – bude pokračovat další jednání.
Financování: Není stále podepsaná smlouva se SFŽP (protože není smlouva s dodavatelem
stavby o poskytnutí úvěru 3 mil. Kč.
Z prostředků obce bylo zaplaceno 917.424,-Kč.

7)
Zpráva o hospodaření obce:
Příjmy: 2. 813 tis. Kč – je to o 208 tis. více než je časový plán
Výdaje: 2.979 tis. Kč – ještě bude vráceno DPH ve výši 135 tis., jsou v tom již náklady na
kanalizaci, projekt, TDI a BOZP.
Účet: 1.292 tis. Kč prostředků obce + 2.725tis. od JVS Č. Budějovice
8)
Příprava vyhlášky o odpadech:
V diskusi o odpadech byla předložena vyhláška Chlumu u Tř., do příštího zasedání bude
vypracován koncept vyhlášky pro obec Majdalena.
9)
P. Pavelec Jiří předal žádost pana M. Kodady o směně pozemků mezi obcí Majdalena a p.
Kodadou. Do příštího zasedání bude upřesněna a bude dále posouzena.

Závěr zasedání: 20.35 hod
Zapsal: Hrubý J.
Ověřovatel: Martina Fürstová

Pavelec Josef

