ZÁPIS č. 28 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
1. 3. 2021

Začátek: 19:02 hodin
Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Chovaňáková, Jiří Jindra, Mgr. Martina Fürstová, Bohuslav
Pavelec, Radek Pavelec, Radek Urban, Karel Fürst, Miroslav Tvrzický, Ing. Karel Fürst
Omluveni: Marie Hamerníková

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Karel Fürst, Jiří Jindra
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/28/1.3.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Karel Fürst, Jiří Jindra
Usnesení č. 1 bylo přijato

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Program: předložený program, pan starosta navrhuje vyjmutí bodu č. 4 - Prezentace
společnosti Rygis s.r.o., a jako bod č. 6 nově vložit - Schválení obecně závazné vyhlášky obce
Majdalena č. 1/2021 o místních poplatcích
Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, s vyjmutím původního bodu č. 4 Prezentace společnosti Rygis s.r.o. a zařazením bodu č. 6 - Schválení obecně závazné vyhlášky
obce Majdalena č. 1/2021 o místních poplatcích
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/28/1.3.2021 - ZO schválilo předložený program s vyjmutím původního bodu
č. 4 - Prezentace společnosti Rygis s.r.o. a zařazením bodu č. 6 - Schválení obecně závazné
vyhlášky obce Majdalena č. 1/2021 o místních poplatcích
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
-

Smlouva o dílo PasProRea podepsána

-

větve u cesty (směrem na Herdu) – ořezány; a majitel pozemku apeluje, aby občané
nevyváželi do lesa odpad.
Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.

4. Rozpočtové opatření č. 3
Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh na rozpočtového opatření č. 3
- položka za mříže do ZŠ
- položky na konečné platby za sanaci ZŠ
Návrh usnesení: Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/28/1.3.2021 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 3 bylo přijato

5. Schválení střednědobého výhledu na období 2022 - 2024
Pan starosta předložil Střednědobý výhled na období 2022 – 2024, který byl po dobu
minimálně 15 dnů zveřejněn na úřední desce a během tohoto termínu, nebyly přijaty žádné
připomínky. Proto navrhl Střednědobý výhled schválit.
Návrh usnesení: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Majdalena na roky 2022 až
2024
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 4/28/1.3.2021 – ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena na
roky 2022 až 2024
Usnesení č. 4 bylo přijato
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena na roky 2022 až 2024 byl schválen.

6. Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 1/2021, o místních poplatcích
Pan starosta informoval zastupitele obce o nutné aktualizaci Obecně závazné vyhlášky obce
Majdalena č. 1/2019, o místních poplatcích (dále jen OZV) z důvodu účinnosti nového zákona
č. 609/2020 a tím i novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a na základě
posouzení Ministerstva vnitra. OZV byla přepracována a zastupitelstvu byla předložena nová
OZV obce Majdalena č. 1/2021, o místních poplatcích.
Tato OZV bude po schválení zastupitelstvem vyvěšena na úřední desce po dobu minimálně 15
dní, poté nabyde účinnosti.
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Návrh usnesení: Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Majdalena č. 1/2021, o místních
poplatcích.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 5/28/1.3.2021 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Majdalena
č. 1/2021, o místních poplatcích.
Usnesení č. 5 bylo přijato
7. Ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu
Pan starosta informoval ZO o nutnosti ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu, jak na
budově obecního úřadu, tak i na ZŠ. Odbornou firmou nechal vypracovat posudek stávajícího
stavu a návrh sanačních opatření u obou krovů.
19:14 dostavil se pan Ing. Fürst
Krovy jsou napadeny dřevokazným hmyzem ve velkém rozsahu a vyžadují navrhovaný zákrok.
Ošetření krovu na OÚ předpokládá během jara 2021.
ZO vzalo na vědomí

8. Žádost o dotaci veřejná prostranství a kulturní a spolková zařízení
Během jara bude vyhlášena výzva Místní akční skupinou Třeboňsko (dále jen MAS Třeboňsko)
k podání žádosti o dotaci na veřejná prostranství a kulturní a spolková zařízení. Obec
Majdalena by mohla využít podporu na:
-

veřejná prostranství v obcích
kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

1) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

-

jednalo by se o dovybavení kulturního zařízení – opony, nábytek, ubrusy, osvětlovací
technika
2) veřejná prostranství v obcích
- úprava veřejného prostranství za obecním úřadem
- veřejné prostranství před hřbitovem
Zastupitelstvo obce po podrobném informování pana starosty o podmínkách dotace a o
rozsahu projektů, souhlasí se žádostí o dotaci na dovybavení kulturního zařízení a na úpravu
veřejného prostranství za obecním úřadem. U prostranství před hřbitovem, zatím budou
provedeny v 1. etapě pouze sadové úpravy s využitím podpory z jiných dotačních zdrojů Státním fond životního prostředí (dále jen SFŽP).
Návrh usnesení: Schválení podání žádosti o dotaci na sadové úpravy prostranství před
hřbitovem ze SFŽP.
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PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 6/28/1.3.2021 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci na sadové úpravy
prostranství před hřbitovem ze SFŽP.
Usnesení č. 6 bylo přijato
Podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Třeboňsko na veřejná prostranství a na kulturní
a spolková zařízení – úprava veřejného prostranství za obecním úřadem a dovybavení
kulturního zařízení jen v případě, že bude obci poskytnuta zmíněná dotace.
Návrh usnesení: Schválení podání žádosti o dotaci na veřejná prostranství a na kulturní a
spolková zařízení
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 7/28/1.3.2021 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci na veřejná prostranství a
na kulturní a spolková zařízení
Usnesení č. 7 bylo přijato

9. Aktualizace Programu obnovy a rozvoje obce Majdalena
Zastupitelům byla panem starostou navržena aktualizace Programu obnovy a rozvoje obce
Majdalena, která spočívá v doplnění bodu 3.1.7. Společenský život a řízení obce doplnit
o body:
- rekonstrukce veřejného prostranství u obecního úřadu
- rekonstrukce veřejného prostranství u hřbitova.
Tímto dokumentem se bude obec Majdalena řídit až do konce roku 2021. Během této doby
bude ve spolupráci s MAS Třeboňsko vypracován nový Program obnovy a rozvoje obce
Majdalena na další období.
Návrh usnesení: Schválení aktualizace Programu obnovy a rozvoje obce Majdalena
PRO:10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 8/28/1.3.2021 – ZO schválilo aktualizaci Programu obnovy a rozvoje obce
Majdalena
Usnesení č. 8 bylo přijato

10. Schválení nové zřizovací listiny JSDHO
Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh nové zřizovací listiny JSDHO s účinností od
1. 4. 2021.
Návrh usnesení: Schválení nové zřizovací listiny JSDHO
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 9/28/1.3.2021 – ZO schválilo zřizovací listinu JSDHO
Usnesení č. 9 bylo přijato
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11. Ostatní, připomínky, diskuse
Paní Mgr. Fürstová navrhuje vyřešit, letitý problém se špatným umístěním poštovní schránky
u pošty.
Pan místostarosta – vodovod Barbora – zaslána žádost o přípravu projektu na průzkumný vrt.
Pan starosta informoval o:
-

obdržení podkladů pro výběr nových čerpadel
územní plán je stále ve stádiu jednání.

Ukončeno: 20:37
USNESENÍ č. 1/28/1.3.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Karel Fürst, Jiří Jindra
Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/28/1.3.2021 - ZO schválilo předložený program s vyjmutím původního bodu
č. 4 - Prezentace společnosti Rygis s.r.o. a zařazením bodu č. 6 - Schválení obecně závazné
vyhlášky obce Majdalena č. 1/2021 o místních poplatcích
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/28/1.3.2021 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 3 bylo přijato

USNESENÍ č. 4/28/1.3.2021 – ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena na
roky 2022 až 2024
Usnesení č. 4 bylo přijato
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena na roky 2022 až 2024 byl schválen.

USNESENÍ č. 5/28/1.3.2021 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Majdalena
č. 1/2021, o místních poplatcích.
Usnesení č. 5 bylo přijato
USNESENÍ č. 6/28/1.3.2021 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci na sadové úpravy
prostranství před hřbitovem ze SFŽP.
Usnesení č. 6 bylo přijato
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USNESENÍ č. 7/28/1.3.2021 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci na veřejná prostranství a
na kulturní a spolková zařízení
Usnesení č. 7 bylo přijato

USNESENÍ č. 8/28/1.3.2021 – ZO schválilo aktualizaci Programu obnovy a rozvoje obce
Majdalena
Usnesení č. 8 bylo přijato

USNESENÍ č. 9/28/1.3.2021 – ZO schválilo zřizovací listinu JSDHO
Usnesení č. 9 bylo přijato

Zapsala:

Lišková Alena

Ověřili:

Karel Fürst
Jiří Jindra

Schválil:

David Sekáč
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