
ZÁPIS č. 35 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

4. 10. 2021 

 

Začátek: 19:02 hodin 

Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Chovaňáková, Miroslav Tvrzický, Jiří Jindra, Marie 

Hamerníková, Radek Urban 

Omluveni: Radek Pavelec, Karel Fürst, Bohuslav Pavelec, Mgr. Martina Fürstová, Ing. Karel 

Fürst 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková 

Ověřovatelé: Mgr. Iva Chovaňáková, Radek Urban 

PRO: 6     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/35/4.10.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Chovaňáková, Radek Urban 

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: 6     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/35/4.10.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce   

- od 1. 10. 2021 již nabyla účinnosti nová OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

- podepsána Darovací smlouva s obcí Dolní Bojanovice – dar zaslán 

- podepsána Darovací smlouva na vydání knihy „Dva generálové“ – dar zaslán 

 

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.  
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4. Projednání způsobu vybírání poplatku za odpady od roku 2022 

Na základě změny zákona o odpadovém hospodářství již od roku 2022 není možný smluvní 

vztah mezi obcí a majitelem nemovitosti při placení za odpady.  Ze zákona musí mít každá 

obec/město obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci nebo o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

V případě obce Majdalena, kdy se svoz odpadu hradí prostřednictvím známek za jednotlivé 

svozy, je možnost určit poplatkovou povinnost OZV o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích 

prostředků na odpad). 

Do příštího zasedání zastupitelstva bude připraven návrh OZV.  

 

5. Výměna topných těles v tělocvičně 

Pan starosta informoval zastupitele o nutnosti výměny topných těles v tělocvičně. Jsou tam již 

několik desítek let a nyní i v havarijním stavu.  V tělocvičně se provozují aktivity místních 

sportovních organizací. Představitelé některých sportovních svazů upozorňují na to, že 

vzhledem k hrozícímu nebezpečí vzniku úrazu není tělocvična způsobilá k utkáním v rámci 

sportovních soutěží.  

 

6. Schválení plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2022 

Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení Plán údržby vodohospodářského majetku pro 

rok 2022, který obsahuje též plán revizí a čištění domovních čerpacích stanic na rok 2022.  

 

Návrh usnesení: Schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2022 

PRO: 6     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/35/4.10.2021 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro rok 

2022 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

7. Schválení programu pouti v roce 2022 

Pan starosta podal návrh na předběžný program a žánr hudebních vystoupení v rámci pouti. 

Pouť by se konala ve dnech 23. – 24. 7. 2022 s hudební produkcí v trampském a folkovém 

duchu. 

Program:  

Sobota - hasičská soutěž, večerní zábava 

Neděle - Bohoslužba, koncerty (Epydemye, Devítka, Hop-Trop) 

Během celé pouti i zábavný park, vč. stánků. 

 

 



3 
 

Návrh usnesení: Schválení předběžného programu pouti a žánrového zaměření hudebních 

vystoupení v Majdaleně na rok 2022 

PRO: 6     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/35/4.10.2022 - ZO schvaluje předběžný program pouti a žánrové zaměření 

hudebních vystoupení v Majdaleně na rok 2022 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

8. Diskuse, připomínky, ostatní 
 

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlanemtu ČR se uskuteční již standardně opět 

v kulturním zařízení Majdalena ve dnech 8. a 9. 10. 2021.   

 

 

Ukončeno: 19:45 

 

USNESENÍ č. 1/35/4.10.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Chovaňáková, Radek Urban 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/35/4.10.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 3/35/4.10.2021 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro rok 

2022 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 4/35/4.10.2022 - ZO schvaluje předběžný program pouti a žánrové zaměření 

hudebních vystoupení v Majdaleně na rok 2022 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

Zapsala:  Alena Lišková 

Ověřili:  Mgr. Iva Chovaňáková 

  Radek Urban 

Schválil:  David Sekáč 


