
ZÁPIS č. 33 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

21. 6. 2021 

 

Začátek: 19:01 hodin 

Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Chovaňáková, Radek Pavelec, Karel Fürst, Miroslav Tvrzický, 

Jiří Jindra, Bohuslav Pavelec, Radek Urban, Ing. Karel Fürst, Marie Hamerníková 

Omluveni: Mgr. Martina Fürstová 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková 

Ověřovatelé: Marie Hamerníková, Karel Fürst 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/33/21.6.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Marie Hamerníková, Karel Fürst 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

Program: předložený program, jak byl navržen 

Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, tak jak byl navržen 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/33/21.6.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce   

- Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Majdalena – vodovod 

pro samoty Barbora“ podepsána 14. 6. 2021; 

- záměr změny prodloužení nájemní smlouvy – kadeřnictví: dne 2. 6. 2021 vyvěšen a dne 

18. 6. 2021 sejmut z úřední desky;  

- záměr přenechání plochy pro umístění Z-Boxu: dne 2. 6. 2021 vyvěšen a dne 18. 6. 

2021 sejmut z úřední desky;  

- dar SDH Majdalena bude převeden po podpisu smlouvy; 

- Pouť v Majdaleně – vše se postupně zajišťuje. 

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.  
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4. Schválení Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2020 

Pan starosta předložil Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2020, jehož návrh byl od 2. 6. 

2021 zveřejněn, jak na webových stránkách-úřední desce, tak i na úřední desce u obecního 

úřadu. Předkládá jej zastupitelstvu obce ke schválení.  

Návrh usnesení: Schválení Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2020 

PRO: 9   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/33/21. 6. 2021 - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2020 bez 

výhrad.  

Usnesení č. 3 bylo přijato 

Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2020 byl schválen bez výhrad. 

 

5. Schválení Dodatku na prodloužení nájemní smlouvy – kadeřnictví – současnému 

nájemci 

Nynějšímu nájemci prostor v suterénu obecního úřadu pro účel kadeřnictví končí ke 

30. 6. 2021 smlouva. Nájemce si požádal o prodloužení smlouvy na dalších 5 let. Dne 2. 6. 2021 

byl zveřejněn záměr o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 5. 2006 na pronájem 

nebytových prostor s příslušenstvím v budově obecního úřadu v Majdaleně č. 78 ve vlastnictví 

obce Majdalena, na stavební parcele p.č. 119, v k.ú Majdalena za účelem provozování služeb 

holičství a kadeřnictví. Záměr byl vyvěšen do 18. 6. 2021 a vzhledem k tomu, že během doby 

vyvěšení obec Majdalena neobdržela žádné připomínky, předložil pan starosta ZO návrh 

Dodatku č. 18/2021 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s příslušenstvím se současným 

nájemcem na dalších 5 let.  

Návrh usnesení: Schválení Dodatku č. 18/2021 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

s příslušenstvím se současným nájemcem na dobu trvání od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026. 

PRO: 9   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/33/21. 6. 2021 - ZO schvaluje Dodatek č. 18/2021 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor s příslušenstvím se současným nájemcem na dobu trvání od 1. 7. 2021 

do 30. 6. 2026. 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

6. Schválení Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se 

společností – Zásilkovna s.r.o., 

Společnost Zásilkovna s.r.o., oslovila pana starostu s nabídkou umístění Z-Boxu v obci 

Majdalena. Byla vybrána 3 místa a jako nejvhodnější se naskytlo místo na sídlišti Sloupárna.  

Dne 2. 6. 2021 byl zveřejněn záměr přenechat do užívání (formou výpůjčky) část pozemku p.č. 

172/3 o výměře 2,1 m2 nacházející se v katastrálním území Majdalena pro umístění automatu 

sloužícího k vydání zásilek Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň 

Praha 9, IČO: 28408306. Záměr byl vyvěšen do 18. 6. 2021 a vzhledem k tomu, že během doby 
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vyvěšení obec Majdalena neobdržela žádné připomínky, předložil pan starosta ZO návrh 

Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování.  

Návrh usnesení: Schválení Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování 

PRO: 9   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/33/21. 6. 2021 - ZO schvaluje Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při 

jeho provozování  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

7. Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Pan starosta předložil zastupitelům obce rozpočtové opatření č. 6/2021  

- položka přijaté dotace 

- položka oprava bytu ZŠ 

- položka kamery u ZŠ 

- položka krizová opatření - COVID 

- položky členské příspěvky 

- položka územní plán 

 

ZO vzalo na vědomí 

8. Diskuse, připomínky, ostatní 

19:15 dostavila se paní Mgr. Chovaňáková 

Pan starosta informoval zastupitele o proběhlém jednání se zástupci Přírodovědecké fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PRF JČU) k záměru přípravy projektu o 

zavedení pastvy velkých býložravců do místní krajiny. Zastupitelům obce budou zaslány 

podklady a na některém z příštích zasedání ZO proběhne diskuse s představiteli PRF JČU. Po 

té zastupitelé zváží, zda se stane obec Majdalena partnerem projektu, či nikoli.  

 

Ukončeno: 19:29 

 

USNESENÍ č. 1/33/21.6.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Marie Hamerníková, Karel Fürst 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/33/21.6.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 3/33/21. 6. 2021 - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2020 bez 

výhrad.  

Usnesení č. 3 bylo přijato 

Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2020 byl schválen bez výhrad. 

 

USNESENÍ č. 4/33/21. 6. 2021 - ZO schvaluje Dodatek č. 18/2021 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor s příslušenstvím se současným nájemcem na dobu trvání od 1. 7. 2021 

do 30. 6. 2026. 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 5/33/21. 6. 2021 - ZO schvaluje Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při 

jeho provozování  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Lišková 

Ověřili:  Marie Hamerníková 

  Karel Fürst 

Schválil:  David Sekáč 


