Zápis z 52. zasedání ZO Majdalena ze dne 16.09.2010,
zahájení v 19.10 hod
Účast: Fürst, Ryšavý Vl., Urban R., Pavelec Josef, Pavelec Jiří, Hrubý J., Fürstová M., L. Soukup,
Koktavý J.
Omluveni: R. Vošahlík, F. Klestil
Program: dle pozvánky + doplnění programu o rozpočtovou změnu č. 3
Hosté: M. Hamerník
Ověřovatelé: Jiří Pavelec, L. Soukup
Hlasování o programu, jeho doplnění a o ověřovatelích.
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

1) Kontrola minulého zápisu
a) Příspěvek obce Dynamu Majdalena- po předložení dalších skutečností a dokladů.
b) Povodňová sbírka – Zdounky- zasláno na účet dle smlouvy 30tisíc korun.
c) Dopis p. Malého k dopravní situaci – anketa není ukončena, vyhodnocení bude provedeno
do 1 měsíce.
2) Smlouva o půjčce:
Informace p. Zítka o půjčce mezi věřitelem spol. ENVI-PUR a Obcí Majdalena ve výši 3 mil. Kč.
Půjčka je nutná k tomu, aby došlo k uvolněn fin. prostředků z fondu ŽP.
Pro: 8
Proti: 1 (Ryšavý Vl.)
Zdržel se: 0
Zastupitelé schválili smlouvu s tím, že její čerpání je podmíněno schválením zastupitelstvem obce
( její část).
3) Informace o výstavbě kanalizace:
Zakopáno 4200 m , jímek instalováno 31 ks, zaplaceno 4 mil. Kč.
Návrh p. Ryšavého k svolání veřejné schůze za účelem lepší informovanosti občanů.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
4) Vyhláška o odpadech:
V diskusi byla vznesena námitka, jak rozlišit množství domovního odpadu v případě,že v
předmětné nemovitosti se nachází i provozovna. Podnikatelé, kteří jsou činní v obci si
uzavřou smlouvu o likvidaci individuálně a tyto smlouvy budou k dispozici ke kontrole obci.
Předložená vyhláška bude doplněna a znovu zkonzultována na krajském úřadu.
Bude doplněna mimo jiné o článek, ve kterém bude uvedeno, že komunální odpad bude
připraven k odvozu v odpovídající nádobě opatřenou nálepkou obce.
5) Informace o rozpočtu obce k 31. 8. 2010:
Plán časový Příjmy: 2977 tis. – předpoklad k 31.8.2010
3196 tis. – skutečnost ( + 219 tis)
Výdaje: 3317 tis. Jsou o 121 tis. vyšší než příjmy.
(Bude vráceno 135 tis. DPH, 411 tis. náklady na projektovou dokumentaci, celkem tedy zdroje 546 tis.
Kč).
6) Žádost o odkoupení pozemků v majetku obce p. Kodadou:
Jedná se o pozemky přilehlé k jeho nemovitostem. V předložené specifikaci pozemků jsou
nepřesnosti, po dokončení kanalizace budou tyto pozemky zaměřeny. ZO navrhuje ing. Kodadovi, aby

upřesnil záměr prodeje par. č. 258/5, díl II a 259 – části a po této úpravě bude s jeho souhlasem záměr
prodeje těchto pozemků vyvěšen na úřední desce obce.
7) Rozpočtová změna č. 3 – viz příloha
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) ZO pověřuje starostu projednáním změny dopravního značení v obci s příslušnými orgány.

Zapsal: J. Hrubý
Ověřili: Pavelec Jiří
Lubomír Soukup

