
ZÁPIS č. 26 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

11. 1. 2021 

 

Začátek: 19:05 hodin 

Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Chovaňáková, Jiří Jindra, Mgr. Martina Fürstová, Bohuslav 

Pavelec, Radek Pavelec, Radek Urban, Ing. Karel Fürst, Karel Fürst 

Omluveni: Marie Hamerníková, Miroslav Tvrzický  

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková  

Ověřovatelé: Mgr. Iva Chovaňáková, Bohuslav Pavelec 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/26/1.11.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Chovaňáková, Bohuslav Pavelec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

Program: předložený program, pan starosta navrhuje program doplnit o – jako bod 5 – 

Schválení Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, tradic a pospolitosti v Majdaleně 2021. 

Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, doplněného o bod 5 - Schválení podání 

Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, tradic a pospolitosti v Majdaleně 2021 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/26/1.11.2021 - ZO schválilo předložený program doplněný o bod 5 - Schválení 

podání Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, tradic a pospolitosti v Majdaleně 2021 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisu ze zasedání ZO č. 24 

- žádost o odkup rybníčku Fuks – stále v jednání – zajišťují se odhady.  

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.  
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4. Nová čerpadla pro kanalizaci 

Vzhledem k tomu, že zvolna končí životnost čerpadel používaných v domovních čerpacích 

stanicích kanalizace a jejich opravy jsou velice nákladné, přiklání se starosta po konzultaci se 

zástupci provozovatele k postupné obměně čerpadel za nová s optimálními technickými 

parametry a dostatečně dlouhou životností. Jednou z možností jsou například čerpadla firmy 

Jung Pumpen.  

 

Návrh usnesení: Pověřit starostu provedením průzkumu trhu za účelem zjištění vhodné nové 

technologie do domovních čerpacích stanic. 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/26/1.11.2021 ZO pověřilo starostu provedením průzkumu trhu za účelem 

zjištění vhodné nové technologie do domovních čerpacích stanic. 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

 

5. Schválení podání Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, tradic a pospolitosti 

v Majdaleně 2021 

Jihočeský kraj vyhlásil dne 11. 1. 2021 dotaci na Podporu kultury. Pan starosta navrhuje o tuto 

dotaci zažádat. Žádost by byla podána na projekt Rok kultury, tradic a pospolitosti v Majdaleně 

2021. Tento rok, pokud to situace dovolí, počítá projekt s těmito akcemi:  

Dětský den; Pouť v Majdaleně; Koncert dixielandových kapel; Běh okolo rybníčka; Rozsvěcení 

vánočního stromu  

 

Přerušeno jednání: 19:43 

Znovu zahájeno jednání: 19:45 

 

Návrh usnesení: Schválení podání Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, tradic a pospolitosti 

v Majdaleně 2021 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/26/1.11.2021 - ZO schválilo podání Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, 

tradic a pospolitosti v Majdaleně 2021 

Usnesení č. 4 bylo přijato 
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6. Ostatní, připomínky, diskuse 

Pan starosta informoval o předložené nabídce firmy CBS Nakladatelství, která přišla 

s nabídkou na podporu knihy Třeboňsko a obce z nebe. Za určitý obnos, kterým by se obec 

Majdalena podílela na přípravě knihy, by pak obec dostala 25 výtisků.  

Pan starosta navrhuje zastupitelstvu obce hlasovat o podpoře knihy.  

Návrh usnesení: Schválení podílení se na přípravě knihy Třeboňsko a obce z nebe 

PRO: 0     PROTI: 9    ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vznikla poptávka po využívání prostoru 

tělocvičny u obecního úřadu k individuálním sportovním aktivitám nejen ze strany místních 

obyvatel, ale i obyvatel okolních obcí. Vzhledem k tomu, že ceník 1/2021 neobsahuje položku 

za užívání tělocvičny, navrhuje starosta doplnit ceník takto: užívání tělocvičny pro místní 

organizace 0 Kč a pro cizí organizace 100 Kč za hodinu vč. DPH. 

 

Návrh usnesení: doplnění ceníku č. 1/2021 o položku za užívání tělocvičny – pro místní 

organizace 0 Kč a pro cizí organizace 100 Kč/hod. vč. DPH 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/26/1.11.2021 - ZO schválilo doplnění ceníku č. 1/2021 o položku za užívání 

tělocvičny – pro místní organizace 0 Kč a pro cizí organizace 100 Kč/hod. vč. DPH 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

Ukončeno: 20:18 

 

 

USNESENÍ č. 1/26/1.11.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Chovaňáková, Bohuslav Pavelec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/26/1.11.2021 - ZO schválilo předložený program doplněný o bod 5 - Schválení 

podání Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, tradic a pospolitosti v Majdaleně 2021 

Usnesení č. 2 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 3/26/1.11.2021 ZO pověřilo starostu provedením průzkumu trhu za účelem 

zjištění vhodné nové technologie do domovních čerpacích stanic. 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

 

USNESENÍ č. 4/26/1.11.2021 - ZO schválilo podání Žádosti o dotaci na projekt Rok kultury, 

tradic a pospolitosti v Majdaleně 2021 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 5/26/1.11.2021 - ZO schválilo doplnění ceníku č. 1/2021 o položku za užívání 

tělocvičny – pro místní organizace 0 Kč a pro cizí organizace 100 Kč/hod. vč. DPH 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Lišková Alena 

Ověřili:  Mgr. Iva Chovaňáková 

  Bohuslav Pavelec 

Schválil:  David Sekáč 


