zÁplsč.11zE zAsEDÁtuí
znsrUPFELsTVAoBcE MAJDALENA
9. 9.20L9

Začátek:
19:03hodin
Přítomni:David Sekáč,Jiří Jindra,MiroslavTvrzický,Radek Urban, Kare|FÚrst, Vojtěch
Biňovec,|ng.KarelFÚrst,Mgr.MartinaFijrstová,Mgr' |vaKoktavá
Omluveni:RadekPavelec,
Bohuslav
Pavelec

Návrh usnesení:Schvólenízapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: A|enaLišková
ověřovatelé:Ing.Kare|FŮrst,Vojtěch Biňovec
PRo: 8

PRoT|:0

ZDRŽELsE: o

USNESENíč.1/11/9. g. 2079 - Zo schvatuje zdpÍspvatelea ověřovatele - zapisovatel: Alena
Liškovó,ověřovatelé;Ing.Kare|Ftirst,Vojtěch Biňovec
Usnesení č.7 bylo přijato

Program:před|ožený
program,jak by|navržen
Nóvrh usnesení:Schváleníprogramu, tak jak byl navržen
PRo: 8

PRoTl:0

1DRŽELsE: o

USNESENíč,2/11/g.g. 2o1g - Zo schvoluje předtoženýprogram, tdk jak byl navržen
Usneseníč.2 bylo přijato

t.

Kontrola zápisu

Pouťv obci Majda|ena_ pan starostapoděkova|všem,kteříse na organizacipodíle|i.
Dá|epak
paníFÚrstové,
za výbornoupřípravua organizaciduchovníčástia panu Biňovcovi,zástupciTJ
S|oupárnaMajda|ena,a to za výbornoupořadate|skou
činnost.
Ce|kověmě|aPouťvelmidobrý
pouťovouzábavuse dostavilo86 návštěvníků.
ohlas.Na večerní
L9:a7se dostavilpan JiříJindra.
Pan starostainformovaIo zaevidovánížádostio odkoupeníobjektu v blízkostiv|akového
nádraží
č.p'51.vč.pozemku.Správaže|ezniční
dopravnícestya spo|ečnost
České
dráhy zas|aIi
informacio zaevidování
žádosti.
Kontro|azápisu,proběh|abez připomínek.

2. Rozpočtové
opatřeníč.5
Panstarostapřed|oži|
zastupite|stvu
obcerozpočtové
opatřeníč.
5 na vědomí.
70 vza|ona vědomí
3. Směrniceč.2l2oír9obce Majda|ena. Statutfondu obnovy vodohospodářského
majetku
Pan starostapřed|ožil
zastupitelstvu
obce Směrnicič. 2/20L9_ Statutfondu obnovy
vodohospodářského
majetku' Směrnice by|a vytvořena na zák|adě p|ánu obnovy
vodohospodářského
majetku,
v souIadu
s Koncesnísm|ouvou
se spo|ečnostíČEvRt<
a.s.
Návrh usnesení:
SchvóleníSměrniceč. 2/201.9 obce Majdaleno _ Statutfondu obnovy
vodohospod á řs kého m ajetku
PRO:9

PROTI:0

ZDRŽEL
sE:o

USNESENÍ
č.3/11/9.9.2019. Zo schváliloSměrnicič.2/2o1g obce Majdaleno -Statutfondu
obnovy vodohospodářskéhomajetku
Usneseníč.3bylo přijdto

4, Zprávyz finančního
a kontrolního
výboruza |.pololetíroku2019
Předsedové
finančního
a kontro|ního
výborupřednes|i
zprávyvýborů
za |.po|o|etí
roku2oL9'
-

předsedkyněfinančního
výboru, Mgr. |va Koktavá_ Zápis z provedenéfinanční
kontrolyza l. po|oletí
roku 2019 finančním
výboremoÚ Majda|enaa Zápisz provedené
kontro|y
hospodařeníZš
a tvšvajda|enafinančním
výboremza |' po|oletí
roku2o!g.
- předsedakontro|ního
_Zápis
výboru,RadekUrban
z provedené
kontro|y
kontro|ního
výboruobce Majdalena
za obdobíod 1' 1..201.9
do 30.6. 2oL9.
Zovza|ona vědomí

5. lnformace o přeloženíVo od č.p.16 k č.p.25 a o možnostivybudováníchodníku
Pan starostapoda|informacio možnostivybudovánínovéhochodníku.Je vypracovánnávrh
projektu na pře|ožení
veřejnéhoosvět|enípo pravéstraně silnice ve směru na Třeboň.
odhadovanénák|adyby se moh|y pohybovataž ko|em ]-,5mi|. korun. Při h|edánířešení
finančníhozajištěnítéto akce se objeviIa možnost získáníatraktivnídotace na výstavbu
chodníku,který je v dotčené|okalitězapotřebípředevšímz h|ediskabezpečnosti.
By|oby
vhodné os|ovit majite|e pozemků a organizacespravujícíinŽenýrskésítě, včetně PČR.
V případětechnickéa ekonomické
dostupnostitétostavbyzačít
pracovatna jejíreaIizaci.

6. ostatní,připomínky'diskuse
(dá|ejen KZ)Majda|ena:
zařízení
sálu v ku|turním
Provozování
-

-

ceny.Vzh|edemk tomu,že
nynější
sá|uKZ,je třeba aktua|izovat
co se týká pronajímání
musíse ceny nastavittak, aby byly pokryty
provoznínákladyenergiíneustá|estoupají,
provoznínák|adyKZ;
obsluhyveřejnýchakcí,jakýmijsou např. bá|y
dále, je třeba hledat řešenízajištění
musíbýt držitelemoprávnění
a tanečnízábavy' osoba, která tuto činnostzajišťuje,
nápojů.Dosavadníspo|upráces panem M.D. byla ukončena.
k prodejia|koholických
akcínemá pan M.D. jižzájem.
obs|uhyzmíněných
o zajišťování

U k o n č eno :2 0 . . 3 2

USNEiENÍč.1n1/9. 9. 2019- Zo schvalujezopisovatelea ověřovdtele- zapisovatel:Alena
Ing.KareIFÚrst,VojtěchBiňovec
Liškovó,
ověřovatelé;
IJsneseníč.7 bylo příjoto
š
UiNEiENí č.2/11/9.9. 2079- Zo schvalujepředloženýprogrom, tak jak byl navržen
Usneseníč,2bylo přijoto
č.3/11/9.9. 2019- Zo schváliloSměrnicÍč.2/2019 obce Majdalena - Stdtutfondu
USNESENí
obnovy vodohospodó řského majetku
IJsneseníč.3bylo přijato

v_

Zapsala:

LiškováA|ena

ověřiIi:

lng.Kare|FÚrst

N-'l'1
i

Vojtěch Biňovec
Schvá|i|:

DavidSekáč

