ZÁPIS č. 29 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
12. 4. 2021

Začátek: 19:04 hodin
Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Chovaňáková, Mgr. Martina Fürstová, Radek Pavelec, Karel
Fürst, Miroslav Tvrzický, Ing. Karel Fürst, Marie Hamerníková
Omluveni: Jiří Jindra, Bohuslav Pavelec, Radek Urban

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Radek Pavelec, Mgr. Martina Fürstová
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/29/12.4.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Radek Pavelec, Mgr. Martina Fürstová
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: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/29/12.4.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
-

Ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu – proběhlo na OÚ v březnu;
žádost o dotaci veřejné prostranství a kulturní a spolková zařízení – bude podána
žádost o dotaci pouze na kulturní a spolková zařízení – dovybavení KZ;
žádost o dotaci na úpravu prostranství u hřbitova byla podána a schválena/přidělena
Státním fondem životního prostředí;

-

Česká pošta posunula schránku, která již nebude bránit ve výhledu při výjezdu na hlavní
silnici;
- vodovod Barbora – vypracována nabídka na průzkumný vrt.
Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.

4. Rozpočtové opatření č. 4
Pan starosta předložil zastupitelům obce rozpočtové opatření č. 4
- položka za renovaci výčepního pultu na veřejném tábořišti
ZO vzalo na vědomí

5. Schválení směrnice č. 1/2021 – nakládání s osobními údaji
Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh směrnice č. 1/2021 pro nakládání s osobními
údaji a navrhuje schválit tuto směrnici.
Návrh usnesení: Schválení Směrnice č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/29/12.4.2021 – ZO schválilo Směrnici č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji
Usnesení č. 3 bylo přijato

6. Schválení vypracování projektu na akci „Prodloužení vodovodu do části Barbora“
Jsou navrženy 2 varianty:

varianta I. – udělat vrt s úpravnou vody
varianta II. – prodloužit vodovod

Je potřeba rozhodnout, která varianta je jak pro obec, tak pro budoucí uživatele výhodnější
Pan Ing. Fürst si po prostudování těchto návrhů myslí, že varianta I. je pro obec velmi
nevýhodná, především finančně. Vybudování vrtu se bude pohybovat v řádech statisíců a
úpravna ještě mnohem výš, a přesto nebude garantováno dostatečné množství vody potřebné
kvality. Doporučuje prodloužení vodovodu, tedy variantu II. S tím se ztotožňují i ostatní
zastupitelé.
Každopádně je třeba to urgentně řešit, protože kvalita vody, která je momentálně na Barboře,
je velice špatná a v letních měsících nemusí být žádná jako v loňském roce. Pan starosta tedy
navrhuje variantu č. II. Prodloužení vodovodního řadu do části Barbora.
Návrh usnesení: Schválení vypracování projektu „Prodloužení vodovodního řadu do části
Barbora“
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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USNESENÍ č. 4/29/12.4.2021 - ZO schvaluje vypracování projektu „Prodloužení vodovodního
řadu do části Barbora“
Usnesení č. 4 bylo přijato

7. Schválení spisového a skartačního řádu obce Majdalena
Pan starosta předložil ZO návrh spisového a skartačního řádu obce Majdalena, který bylo
potřeba aktualizovat.
Návrh usnesení: Schválení spisového a skartačního řádu obce Majdalena
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 5/29/12.4.2021 - ZO schválilo spisový a skartační řád obce Majdalena
Usnesení č. 5 bylo přijato

8. Prezentace společnosti Rygis s.r.o., výstavba rodinných domů
Pan starosta informoval ZO o záměru společnosti Rygis s.r.o. - výstavby rodinných domů na
místě stávajícího zemědělského areálu (vepřín).

19:45 přerušeno jednání
19:55 obnoveno jednání

Prostřednictvím vzdáleného přístupu, přes který se zástupci společnosti Rygis s.r.o. připojili a
odprezentovali zastupitelům obce záměr výstavby rodinných domů v Majdaleně ve zmíněné
lokalitě.
Pan starosta uložil zastupitelům, aby si tento záměr promysleli a sdělili mu svá stanoviska,
záměr bude konzultován i se zástupci CHKO Třeboňsko.

9. Ostatní, připomínky, diskuse
Proběhlo jmenování velitele JSDHO. Velitelem se stal pan Miroslav Tvrzický.
Pan Tvrzický poděkoval za jmenování a informoval zastupitele o funkci JSDHO a nutnosti
dovybavit jednotku dle směrnice Ministerstva vnitra.
Pan starosta informoval o:
-

-

přípravě nového Programu obnovy a rozvoje obce Majdalena, a tím i požádal
zastupitele, aby připravili návrhy, co bude potřeba do programu obnovy zařadit do
příštích let;
vnitřním pokynu č. 1/2021 k testování zaměstnanců obce;
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-

finančním daru obci od občanů obce (E.Z. a M.H.);
poplatcích za obřady;
závěrech z dalšího jednání k územnímu plánu obce Majdalena;
pokud to současná pandemická situace dovolí, proběhla by v červenci každoroční pouť;
nových vyhlášených dotačních titulech pro hasiče;

Paní Hamerníková upozornila, že by bylo vhodné uspořádat v obci Majdalena nějakou
úklidovou akci ve smyslu akcí jako je „Ukliďme Česko“. V Majdaleně jsou místa, kde je
poházena spousta odpadků, především v lesích, u vody…. Pan starosta s takovou akcí počítá,
jakmile se uvolní pandemická opatření.
Paní Mgr. Chovaňáková informovala, že 22. 4. 2021 je naplánován takovýto úklid s žáky
Základní školy.
V souvislosti s připomínkami k návrhu územního plánu Majdalena informoval občan pan V.R.
zastupitele obce o záměru výstavby rodinného domu na svém pozemku v blízkosti pískovny.
Paní Mgr. Chovaňáková navrhuje pro žáky školy vybudovat na dobu do letních prázdnin (na
výuku v teplém počasí) venkovní třídu vedle školy. K tomuto účelu navrhuje využít nově
zakoupený velkokapacitní stan.

Ukončeno: 21:06

USNESENÍ č. 1/29/12.4.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Radek Pavelec, Mgr. Martina Fürstová
Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/29/12.4.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/29/12.4.2021 – ZO schválilo Směrnici č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji
Usnesení č. 3 bylo přijato

USNESENÍ č. 4/29/12.4.2021 - ZO schvaluje vypracování projektu „Prodloužení vodovodního
řadu do části Barbora“
Usnesení č. 4 bylo přijato
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USNESENÍ č. 5/29/12.4.2021 - ZO schválilo spisový a skartační řád obce Majdalena
Usnesení č. 5 bylo přijato

Zapsala:

Lišková Alena

Ověřili:

Mgr. Martina Fürstová
Radek Pavelec

Schválil:

David Sekáč
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