
ZÁPIS č. 27 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

8. 2. 2021 

 

Začátek: 19:04 hodin 

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

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

Miroslav Tvrzický 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková  

Ověřovatelé: Marie Hamerníková, Miroslav Tvrzický 

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/27/8.2.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Marie Hamerníková, Miroslav Tvrzický 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

Program: předložený program 

Návrh usnesení: Schválení programu, tak jak byl předložen  

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/27/8.2.2021 - ZO schválilo předložený program  

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce 

- nová čerpadla – po upřesnění specifikace nových čerpadel provozovatelem kanalizace, 

budou následně zahájeny úkony k vyhlášení výběrového řízení 

- žádost o dotaci na kulturu byla podána 

 

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.  
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4. Zpráva z provedené kontroly finančního výboru, kontrolního výboru 

a z veřejnosprávní kontroly hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2020 

Paní Mgr. Chovaňáková, předsedkyně finančního výboru předložila ZO zápis z provedené 

kontroly finančního výboru za rok 2020, která proběhla dne 27. 1. 2021. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

ZO vzalo na vědomí. 

Pan Urban, předseda kontrolního výboru předložil zápis z provedené kontroly kontrolního 

výboru za rok 2020, která proběhla dne 29. 1. 2021 a informoval zastupitele jejich obsahu. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

ZO vzalo na vědomí 

Pan starosta informoval o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ za rok 2020, která 

proběhla dne 3. 2. 2021 a kterou byla pověřena zaměstnankyně obecního úřadu A. Lišková. Ta 

předložila zastupitelům obce protokol o provedení kontroly. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

ZO vzalo na vědomí 

 

Paní Mgr. Chovaňáková, ředitelka ZŠ a MŠ Majdalena předložila zastupitelům obce Majdalena 

informaci o přebytku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2020 a návrh na rozdělení přebytku.  

Přebytek za rok 2020 ve výši 93 455, 09 Kč navrhla rozdělit takto:  

50% do rezervního fondu 

50% do fondu odměn 

Návrh usnesení: Schválení návrhu na rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2020 

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/27/8.2.2021 – ZO schválilo rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 

2020 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

5. Rozpočtové opatření č. 12/2020 

Pan starosta informoval zastupitele obce o rozpočtovém opatření č. 12/2020.  

ZO vzalo na vědomí. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021 

Pan starosta informoval zastupitele obce o rozpočtovém opatření č. 1/2021 

- příjem dotace na hospodaření obce, 

- navýšení na nový sporák do školní jídelny 
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a rozpočtovém opatření č. 2/2021 

- převod prostředků nákup mobilního zázemí pro kulturní a spolkovou činnost  

ZO vzalo obě RO na vědomí. 

 

7. Návrh střednědobého výhledu obce Majdalena na období 2022 – 2024 

Pan starosta informoval ZO o návrhu střednědobého výhledu obce Majdalena na období 2022 

– 2024 zveřejněném na úřední desce, kde bude po dobu nejméně 15 dní a po té bude na dalším 

zastupitelstvu předložen ke schválení. 

 

8. Věcné břemeno Smolík kabel NN a věcné břemeno Majdalena od čp. 16 k čp. 25 

Zastupitelům obce byl panem starostou předložen návrh na uzavření smlouvy o věcném 

břemeni č.: JH-014330062988/001 – „Majdalena, Smolík Václav – kabel NN“ mezi společností 

EG.D, a.s. a Obcí Majdalena.  

Návrh usnesení: Schválení uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: JH-014330062988/001 – 

„Majdalena, Smolík Václav – kabel NN“ 

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/27/8.2.2021 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: JH-

014330062988/001 – „Majdalena, Smolík Václav – kabel NN“ 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

Zastupitelům obce byl panem starostou předložen návrh na uzavření smlouvy o věcném 

břemeni č.: JH-014330062481/003 – „Majdalena, od čp.16 k čp.25 – posílení NN“ mezi 

společností EG.D, a.s. a Obcí Majdalena.  

Návrh usnesení: Schválení uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: JH-014330062481/003 – 

„Majdalena, od čp.16 k čp.25 – posílení NN“  

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/27/8.2.2021 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: JH-

014330062481/003 – „Majdalena, od čp.16 k čp.25 – posílení NN“  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

9. Inventury 2020 

Pan starosta informoval o provedené inventuře za rok 2020 a předložil návrhy inventarizačních 
komisí na vyřazení majetku.  
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Návrh usnesení: Schválení vyřazení majetku navrhovaného inventarizačními komisemi  

PRO:11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 6/27/8.2.2021 – ZO schválilo vyřazení majetku navrhovaného inventarizačními 
komisemi 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

10. Návrh Smlouvy o dílo PasProRea 

Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh Smlouvy o dílo se společností PasProRea. 

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž dopravního značení a dopravního zařízení pro 

obec Majdalena.  

Návrh usnesení: Schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností PasProRea s.r.o. 

PRO: 11     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 7/27/8.2.2021 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností PasProRea 

s.r.o. 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

11. Ostatní, připomínky, diskuse 

Paní Mgr. Chovaňáková informovala, že příští týden se mohou děti stěhovat do školy.  

Pan Pavelec B. navrhuje ořezat větve agát nad cestou (směrem od obce na Herdu) - pan 

starosta osloví majitele pozemku.  

Pan starosta informoval o přípravě posudku na vrt na Barboře. 

 

 

Ukončeno: 19:38 

 

 

USNESENÍ č. 1/27/8.2.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Marie Hamerníková, Miroslav Tvrzický 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/27/8.2.2021 - ZO schválilo předložený program  

Usnesení č. 2 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 3/27/8.2.2021 – ZO schválilo rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 

2020 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 4/27/8.2.2021 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: JH-

014330062988/001 – „Majdalena, Smolík Václav – kabel NN“ 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 5/27/8.2.2021 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: JH-

014330062481/003 – „Majdalena, od čp.16 k čp.25 – posílení NN“  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 6/27/8.2.2021 – ZO schválilo vyřazení majetku navrhovaného inventarizačními 
komisemi 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 7/27/8.2.2021 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností PasProRea 

s.r.o. 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Lišková Alena 

Ověřili:  Marie Hamerníková 

  Miroslav Tvrzický 

Schválil:  David Sekáč 


