Zápis z 53. zasedání ZO Majdalena ze dne 14.10.2010
zahájení v 19.10 hod
Účast: Fürst K., Fürstová Martina, Hrubý Josef, Pavelec Josef, Koktavý Jan, Urban Radek,
Ryšavý Vladimír, Soukup Libor, Pavelec Jiří
Hosté: Hamerník Milan, Biňovec V.
Omluveni: Vošahlík Radek, Klestil František
Program: Dle programu + provedení rozpočtové změny č. 4
Ověřovatelé: Ryšavý Vladimír, Soukup Libor
Hlasování o programu a ověřovatelích:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola minulého zápisu
A) Dopravní situace v obci: Vyhodnocení ankety – doručeno 170 lístků po jednom na každou
nemovitost. Vráceno 41 z toho 32 požaduje v obci 50 km rychlost.
B) Informace o postupu ve výstavbě kanalizace
Zakopáno 4652 m řadu 63 jímek- zaplaceno 4 mil. Kč.
C) Odpady - pracuje se na obecně závazné vyhlášce.
D) Změna v dopravním značení v obci ve směru od Chlumu u Tř. a Suchdol n. Luž. –
k jednání bude přizván p. Libor Soukup s hlasem poradním, bude jmenována komise (dále
se bude jednat o označení přechodů).
E) Uspořádání veřejné schůze ohledně kanalizace k dosažení lepší informovanosti občanů.
Úkol uspořádat tuto schůzi přechází na nové zastupitelstvo.
2. Prodej obecních pozemků u hřbitova na žádost p. Kodady, p.č. 259 (180 m2), p.č.258/5
( 5.370 m2)
Hlasování o prodeji uvedených pozemků za těchto podmínek
Podmínky:- po dokončení stavby kanalizace bude na dotčených pozemcích zřízeno věcné
břemeno
-při odprodeji těchto pozemků bude oddělen vjezd na louky u řeky (bude snížena
výměra pozemku, jedná se o parcelu p.č. 258/5 o výměře 5.370 m2)
-náklady na zaměření a převod hradí kupující
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Kontrola hospodaření obce + Základní školy a Mateřské školy Majdalena.
Provedena Finančním výborem, zápisy předal p. L. Soukup.
Přednesl p. starosta – dle přílohy.
ZO bere na vědomí.

4. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 4.
Hlasování dle předloženého návrhu:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé: Informace p. Pavelec o plnění rozpočtu k 30.9.2010:
Příjmy: rozpočet - 3.299 tis. Kč
skutečnost - 3.485 tis. Kč
+ 186 tis. Kč
Výdaje: rozpočet - 3.349 tis. Kč
skutečnost - 6.487 tis. Kč
- 3.138 tis. Kč
Výdaje jsou překročeny z důvodu úhrady faktur na kanalizaci.
Na účtu obce je 683.155,-Kč, DPH – bude vráceno 2.880 tis. Kč.

6. Závěr: Poděkování p. starosty zastupitelstvu obce za práci v ZO, poděkování p. starostovi.

Zapsal: Josef Hrubý

Ověřil: Soukup Libor
Ryšavý Vladimír

