ZÁPIS č. 37 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
24. 11. 2021

Začátek: 19:02 hodin
Přítomni: David Sekáč, Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Karel Fürst, Bohuslav Pavelec, Mgr.
Martina Fürstová, Ing. Karel Fürst, Radek Pavelec, Mgr. Iva Chovaňáková, Jiří Jindra
Omluveni: Marie Hamerníková

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Jiří Jindra, Miroslav Tvrzický
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/37/24.11.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Jiří Jindra, Miroslav Tvrzický
Usnesení č. 1 bylo přijato

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Program: pan starosta navrhuje schválit program, tak jak byl předložen
Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, tak jak byl navržen
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/37/24.11.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
- OZV č. 3 o nočním klidu, OZV č. 4 o místním poplatku za odpady, OZV č. 5 – požární řád,
byly vyvěšeny na úřední desce.
- kupní smlouva k odkupu pozemku 387/2 – vlastník odstoupil od podpisu/prodeje
- JSDHO – proběhla první schůzka
Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.

4. Projednání návrhu rozpočtu obce Majdalena na rok 2022
Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh rozpočtu obce Majdalena na rok 2022.
Podrobně jim vysvětlil položky. Návrh rozpočtu bude po dobu nejméně 15 dní před jeho
schválením vyvěšen na úřední desce.

5. Návrh na mimořádnou odměnu starostovi obce – předkládá pan Jiří Jindra
Pan Jindra předložil ZO návrh na mimořádnou odměnu pro starostu obce Majdalena Davida
Sekáče. Odměnu navrhuje ve výši jednoho měsíčního platu starosty obce ve výplatě za měsíc
listopad. Mimořádnou odměnu navrhuje za splnění mimořádných nebo zvláště významných
úkolů obce:
- za přípravu a organizaci kulturních akcí, tradic v Majdaleně během celého roku
(např. Majdalenská pouť, taneční pro dospělé), vč. zpracování dotace na Podporu
kultury
Návrh usnesení: Schválení mimořádné odměny pro starostu obce Majdalena Davida Sekáče za
splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve výši jednoho měsíčního platu
starosty ve výplatě za listopad.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ č. 3/37/24.11.2021 – ZO schválilo mimořádnou odměnu pro starostu obce
Majdalena Davida Sekáče za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve
výši jednoho měsíčního platu starosty ve výplatě za listopad.
Usnesení č. 3 bylo přijato

6. Diskuse, připomínky, ostatní
- pan starosta předložil zastupitelům obce žádost společnosti PREVENT 99, Strakonice o
dotaci na provoz. Společnost se věnuje prevenci programy osob závislých na alkoholu,
konopí, drog, gamblingu. Požadovaná částka je: 3 282,- Kč. Dal tedy hlasovat.
Návrh usnesení: Schválení dotace společnosti PREVENT 99 ve výši 3 282,PRO: 0

PROTI: 9

ZDRŽEL SE: 1

Usnesení nebylo přijato.

Paní Fürstová – konstatovala, že by bylo dobré dát do podvědomí občanů pomoc při domácím
násilí – spolek Bílý kruh bezpečí a informaci k milostivému létu a nabídnout pomoc se
zprostředkováním;
-

dále pak vzhledem k momentální epidemiologické situaci znovu zkusit oslovit občany,
kteří nemají možnost jakkoli si zajistit základní nákupy.

Ukončeno: 19:45
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USNESENÍ č. 1/37/24.11.2021 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Jiří Jindra, Miroslav Tvrzický
Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/37/24.11.2021 - ZO schválilo předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/37/24.11.2021 – ZO schválilo mimořádnou odměnu pro starostu obce
Majdalena Davida Sekáče za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve
výši jednoho měsíčního platu starosty ve výplatě za listopad.
Usnesení č. 3 bylo přijato

Zapsala:

Alena Lišková

Ověřili:

Jiří Jindra
Miroslav Tvrzický

Schválil:

David Sekáč
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