zÁplsč.t2 zE zAsEDÁruí
znsrUPFELsTVAoBcE MAJDALENA
L4.LO.20t9
Začátek:19:00hodin
Přítomni:DavidSekáč,
JiříJindra,Miros|avTvrzický,
RadekUrban,Kare|FÚrst,Ing.Kare|Fúrst,
Mgr' MartinaFtirstová,Mgr. lva Koktavá,RadekPave|ec,Bohus|avPave|ec
omluveni: Vojtěch Biňovec

Nóvrh usnesení:Schvólenízapisovotelea ověřovatelů
Zapisovatel:A|enaLišková
ověřovate|é:Mgr. lva Koktavá,JiříJindra
PRo: 1-0

PRoT|:0

ZDRŽELSE:o

1/12n4. 70.2o1g-Zo schvaluje zapÍsovateled ověřovotele-zapisovatel: Alena
USNESENíč.
Liškovó,ověřovatelé;Mgr. |va Koktavá,JiříJindra
Usnesení č.7 bylo přÍjato

jak by|navržen
před|ožený
program,
Program:
Nóvrh usnesení:
Schváleníprogramu,takjak byl navržen
PRo:1-0

PRoT|:0

ZDRŽEL
sE:o

USNESENí
č.2/12n4. 70. 2019. Zo schvalujepředloženýprogram, tak jak byl navržen
Usneseníč.2bylo přijato
19:09 panmístostarosta
opustiIzasedacímístnost

L. Kontrolazápisu
Kontro|a
zápisu,proběh|a
bezpřipomínek.
L9:L4panmístostarosta
se vrátiIdozasedací
místnosti

2. SchváleníPlánu údržbyvodohospodářskéhomajetku na rok 2020
Pan starostapřed|ožilzastupite|stvu
vodohospodářského
majetku
obce návrh P|ánuúdržby
pro rok 2020vypracovanýspo|ečností
črvRr a.s.

Nóvrh usnesení:
SchváleníPlónu údržby
vodohospodóřského
majetkupro rok 2020
P Ro :1 0
Z D RŽEsE:
L o
P RoT|:
0
UiNEiENÍč.3n2/14. 10. 2079- Zo schvótilo PIán údržbyvodohospodóřskéhomojetkupro
rok 2020
Usneseníč.3bylo přijoto

přezkoumáníhospodařeníobce za rok2oL9
3. Zpráva o provedenídí!čího
Pan starostainformova|zastupite|stvo
úřadu
obce o provedenékontro|ezástupciKrajského
Jihočeského
kraje,která proběh|adne 2, Lo. 2oI9, Kontro|aproběh|as kladnýmvýsledkem,
tedy nebylyzjištěnyžádnénedostatky.

-

d á | ep a n s t a r o s t ap ř i p o m n ě |ž, ej e t ř e b a z a k t u a | i z o v taat b u I k up | á n uf i n a n c o v á n í o b n o v y ,
která je nynído roku 2023 a nově musíbýt p{ándo roku2029

4. Projekt na chodníkod č.p.16 k č.p.25
Pan starosta před|ožiIzastupitelůmdva návrhy umístěníchodníku,kteréprojednávaIna
jednánídne 14. 10. 2019 se zástupcifirmy WAY project,s. r. o. Návrh č.1 od č.p.
společném
176 k č.p.16 a návrh č.2 od začátkuobce k č.p.16. Firma WAY project,s. r. o. vypracuje
cenovounabídkuprojektu.
PaníFrjrstováse dotáza|a,jak vypadáčasovýharmonograma upozorni|a,
žeby nebylodobré
přípravyodk|ádat.Pan starostasouh|así
s jejímnázorem.

5. Přípravaaktua|izaceobecně závaznévyhláškyo místníchpop|atcích
Vh|edem k tomu, že je třeba zaktua|izovat
obecně závaznouvyh|áškuo místních
stávající
poplatcích(,,dá|ejen oZV,), zas|aIji pan starosta zastupite|ůmobce před zasedáním
k prostudování.
Na zasedánízastupite|stva
zasedání
obce by|aoZV projednánaa do příštího
bude připravennávrhoZV.

6. ostatní,připomínky,diskuse
občankaM.S. informova|azastupite|eobce o problému,který se týká chodníkupřes obec
Majda|ena.D|ejejíhonázoruby se mě| chodníkrozšířit,
nej|épe
s p|ánovanoustavbounové
částichodníkuod č.p.16 k č'p.25.Vzhledemk tomu, žepřibýváprovoz,je jízdana ko|epo

si|nicimezi auty nebezpečná.
Proto cyk|isté
radějijezdípo chodníkua omezujítamchodce.
Pročnenímožnérozšířit
chodníki v Majdaleně,kdyžje to možnév okolníchměstech,např.
v Třeboni.Je třeba opravduřešitcyk|ostezky
v Majda|eně,třeba v místechokolo z|atéstoky.
Dá|e pak zmíni|aprob|ematiku,,v hájku,,u fotba|ového
hřiště,kde by by|od|ejejíhonázoru
vhodnéumístitdvě svět|aVo.
Pan starostapřis|íbilprojednatmožnostivybudováníjízdníchpruhůpro cyk|isty,případně
cyklostezekse zástupciodbornýchfirem zabývajících
se projektováním
takovýchtostaveb.
Pan Jindrapřednes|stížnosti
občanů
na rozježděnou
si|nicipřes Majda|enu.Díkyvyježděným
jim při deštistříkávoda na fasády.Tento problémpan starostajižv |etošním
ko|ejím
roce řeši|
s Ředitelstvímsi|nica dá|nic (,,dá|ejen ŘsD,,)aby|o mu sděleno, že vtomto případěje
zapotřebíkomp|exnější
zákrok,nežje pouhéfrézování,
kterýje náročnýa bude vyžadovat
značnádopravníomezenína si|nici|.třídy.ŘSD provádítyto opravyd|ep|ánů.
Pan starostapřis|íbi|,
žeprob|émznovu projednás Řso.
Pan starostainformovalo:
- vytvoření4prop|achovacích
místna kanaIizační
sítispo|ečností
ČrvRr;
-

-

povinnostiobčanů,kteří nejsou připojeii ke kanalizaci,od roku 2021.prokazovat
|ikvidaci
odpadních
vod,a to i 2 rokyzpětně,to znamenájižod roku 2019'o tétosituaci
budou občané,
kteřídosudnejsoupřipojeni,informováni;
pan starostaprověří,zda je možné
z fondu obnovyčerpati výměnua údržbu
čerpade|;
jednání;
změnáchjízdního
řádu ČDstá|echodínovénávrhy,stá|eprobíhají
- přestavba- nutně se musívybudovatsociá|nízařízení,
hasičárna
Byla před|ožena
nová cenová nabídkaprojektu,která je výhodnější,
nežnabídkapředchozí.Zástupci
SDH zahájíjednání
s projektantema požádají
o vytvořenípracovnístudiestavby.

PaníFrirstovápřipomně|anávrh úpravycen za využívání
kulturníhozařízení,
Vzhledemk nárůstucen energiíse zastupite|stvo
obce shod|ona tom, žese ceny musínavýšit.
Ceníkbude zapracovándo oZV o místních
pop|atcích.
Ukončeno:
20:42

USNESENíč.1/12/14. 70.2019-zo schvalujezapisovotele a ověřovatele-zapisovatel: Alena
Liškovó,ověřovatelé;Mgr. lva Koktavá,JiříJindra
Usneseníč.1bylo přijato
UiNEiENí č.2/12/14. 70. 2079 . Zo schvaluje předložený progrdm, tok jak byl navržen
Usneseníč.2 bylo přijato

U'NESENíč.g/12/14 10. 2o1g - Zo schválitoPIán údržby
vodohospodóřskéhomajetkupro
rok 2020
Usneseníč.3bylo přijato
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