Zápis č. 6 ze zasedání ZO ze dne 17. 5. 2011
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: D. Sekáč, B. Pavelec
Zapisovatel: Bc. M. Fürstová
Ověřovatel: J. Jindra, J. Pavelec
Hosté: za TJ Dynamo Majdalena p. Kopřiva, p. Vojtek, p. Klestil, p. Hamerník ml.
Program: Hlasování
Pro: 9
Schváleno!

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příspěvek sportovci - TJ Dynamo Majdalena
Sportovcům chybí v rozpočtu 15.000,- Kč (pink-ponk), účetnictví dělají zpětně. Přesný dluh
nám sportovci stolního tenisu dodají.
Fotbalisté TJ Dynama Majdalena potřebují ke své činnosti cca 40.000,- Kč.
Není zájem ze strany dětí o sportovní aktivity.
Na účet TJ Dynama Majdalena bude převeden zbytek peněz z rozpočtu pro tělovýchovu což
činí cca 6320,-Kč. TJ Dynamo musí na obec dodat doklad za úhradu plateb.
Po stavu financí obec za III. čtvrtletí 2011rozhodne o dalším eventuélním příspěvku
sportovcům.
1) a) Odkup pozemků na kanalizaci – 100,-Kč/m2, až se vyřeší pozůstalost po pani Zíglerové,
bude se pokračovat dál. Pokračuje se podle smlouvy o smlouvě budoucí.
b) Územní plán ( v programu ZO 17.5.2011).
c) Prodloužení nájemní smlouvy kadeřnictví (v programu ZO 17.5. 2011)
d) Plnění rozpočtu ( v diskusi ZO 17.5.2011
e) Kůlna na nádraží - je v jednání.
2) Smlouva o pronájmu hřiště TJ Dynamu Majdalena – tréninkové hřiště je součástí areálu.
(čl. I. smlouvy). Záměr byl vyvěšen 19. 4. 2011 na úřední desce obce, sejmut byl 9.5.2011.
Pan Vošahlík projevil sice zájem o pronájem hřiště, ale po dopisu z obce panu Vošahlíkovi,
kde mu bylo vysvětleno,že obec chce pronajmout hřiště pouze na sportovní vyžití občanů,
pan Vošahlík dále nereagoval.
Hlasování o Nájemní smlouvě mezi Obcí Majdalena a TJ Dynamem Majdalena:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno!
3) Schválení směny pozemku. Směna 36 m2 pozemku pro pani Markovou, která vlastní
pozemky pod MK, na kterých je kanalizace.
Pan Vošahlík měl o směnu zájem, po odpovědi obce, se dále pan Vošahlík neozval.
ZO souhlasí se směnou pozemků s pani Markovou jak je uvedeno v záměru obce, který
byl vyvěšen na úř. desce 19.4.2011 a sejmut dne 9.5.2011.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno!
4) Revokace rozhodnutí nájemní smlouvy pro kadeřnictví. Záměr o prodloužení smlouvy pro
kadeřnictví visel na úřední desce od 19.4.2011 do 9. 5. 2011.
ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory OÚ za účelem
provozování služeb holičství a kadeřnictví dle záměru.

Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno!
5) Dohoda o poskytování odborné pomoci při zajišťování zkušebního provozu kanalizace a
ČOV. Cena je 12.000,- Kč/1rok. Zkušební provoz je nejméně 12 měsíců. Dle SFŽP
nemusí být na zkušební provoz výběrové řízení na firmu.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno!
6) Změna územního plánu obce. Zvolení určitého zastupitele pro jednání s architektem
územního plánu. Architekt, který dělal základní územní plán nemusí být tatáž osoba pro
změnu územního plánu.
Městský architekt Třeboně pan Valdr může udělat změnu územního plánu zdarma, bude to
trvat 1 – 1,5 roku. Architekt Daněk udělá změnu územního plánu za 8 měsíců za cca
60.000,- Kč .
ZO schvaluje zadat změnu územního plánu panu Ing. Arch. Valdrovi s podmínkou dodání
max. 1,5 roku.
ZO navrhují starostu obce K. Fürsta, aby byl vyjednavatelem za obec s Ing. Arch.Valdrem.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno!
7) Dopis pana Malého o nedovolené skládce na jeho pozemku.
ZO souhlasí , aby na ceduli o nedovolené skládce byla podepsaná obec. Obec není
povinna na své náklady likvidovat popřípadě černou skládku na pozemku pana Malého.
8) Dodatek k vyhlášce o odpadech č. 2/2011 doplňuje se: V čl. 6 odst 3 se doplní za větu
Popelnice určená k vyprázdnění….. platnou svozovou známkou. „Popelnice o objemu
120 l -1 známkou a popelnice o objemu 240 l – 2 známkami.“
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno!
9) Rozpočtová změna č. 3
Hlasování:
Pro: 9
Schváleno!

Proti: 0

10) Diskuse, připomínky
a) P. Pavelec informoval o plnění rozpočtu obce k 30. 4. 2011.
Příjmy: 1.905 040,- Kč
Výdaje: 1.074 530,-Kč
Rozdíl: 831 010,- Kč
Na účtě ke dni 17. 5. 2011 je 1.455 861,08 Kč.
Zaplaceny fa za kanalizaci.
b) Otevřený dopis pana Ryšavého.

Zdržel se: 0

c) Noc kostelů – pozvánka.
d) Dětský den pořádají hasiči.
e) Rychlost v obci - znovu poslat požadavek odboru dopravy K.ú. Jč. kraje na snížení
rychlosti v obci.
Zapsal: Bc. M. Fürstová

Ověřil:

