ZÁPIS č. 43 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
6. 6. 2022

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

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Marie Hamerníková, Karel Fürst
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/43/6.6.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Marie Hamerníková, Karel Fürst
Usnesení č. 1 bylo přijato

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Program: pan starosta navrhuje doplnění programu o bod č. 7 – Schválení vyvěšení záměru na
pronájem části pozemku parc. č. 326/3 na k.ú. Majdalena
Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, s doplněním bodu č. 7 – Schválení vyvěšení
záměru na pronájem části pozemku parc. č. 326/3 na k.ú. Majdalena
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/43/6.6.2022 - ZO schválilo předložený program, s doplněním bodu č. 7 –
Schválení vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 326/3 na k.ú. Majdalena
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
a)
b)
c)
d)

žádost o dotaci na veřejné prostranství u OÚ – podána na MAS Třeboňsko,
dar SDH Majdalena – zaslán
dotace pro TJ Sloupárna – zaslána
diagnostický průzkum komunikace - zadán

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.

4. Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Majdalena a jeho rozdělení
Pan starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a
MŠ Majdalena za rok 2021, který poskytla ředitelka ZŠ a MŠ Majdalena.
Výsledek hospodaření: 192,86 Kč.
Návrh rozdělit přebytek hospodaření takto:
50% rezervní fond - 96,43 Kč
50% fond odměn – 96,43 Kč
Návrh usnesení: Schválení návrhu na rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2021
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/43/6.6.2022 – ZO schválilo rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ za rok
2021
Usnesení č. 3 bylo přijato
Pan starosta navrhuje výměnu pořadí u bodů 5 – Schválení účetní závěrky obce Majdalena a
ZŠ a MŠ za rok 2021 a bodu 6 – Žádost o příspěvek na tábor pro děti z Ukrajiny
Návrh usnesení: Schválení výměny pořadí bodů č. 5 a č. 6
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 4/43/6.6.2022 – ZO schválilo výměnu pořadí bodů č. 5 a č. 6
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Žádost o příspěvek na tábor pro děti z Ukrajiny
Biskupství českobudějovické, Diecézní centrum pro rodinu (Spolek Most – České Budějovice)
požádalo zastupitele obce Majdalena o příspěvek ve výši 7 000,- Kč na tábor pro ukrajinské
děti, který se uskuteční ve dnech 10. – 15. 7. 2022. Tábor bude pro ukrajinské děti zdarma.
Majitelé rekreačního zařízení v Hamru poskytnou ubytování zdarma. Je tedy potřeba
zafinancovat stravu a program pro děti. Obec Hamr již příspěvek přislíbila.
Paní Hamerníková konstatovala, že by obec Majdalena mohla zaplatit část stravného. Pan
starosta podal návrh na účelový dar ve výši 15 000,- Kč.
19:08 se dostavil pan Jindra
Možný střet zájmů z důvodu zaměstnání v Diecézním centru pro rodinu oznámila:
Mgr. Martina Fürstová
Návrh usnesení: Schválení účelového daru Diecéznímu Centru pro rodinu (Spolek Most – České
Budějovice) výhradně na stravu pro tábor ukrajinských uprchlíků ve výši 15 000,- Kč
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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USNESENÍ č. 5/43/6.6.2022 - ZO schvaluje účelový dar Diecéznímu Centru pro rodinu (Spolek
Most – České Budějovice) výhradně na stravu pro tábor ukrajinských uprchlíků ve výši
15 000,- Kč
Usnesení č. 5 bylo přijato
19:15 - odchod ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Karel Fürst a Mgr. Martina Fürstová

6. Schválení účetní závěrky obce Majdalena a ZŠ a MŠ Majdalena 2021
Pan starosta předložil ZO finanční výkazy a další doklady týkající se hospodaření obce a ZŠ a MŠ
Majdalena ke schválení. Dosažený zisk Základní školy Majdalena 192,86 Kč rozhodlo
zastupitelstvo na 43 zasedání obce Majdalena přidělit 50% do rezervního fondu školy a 50%
do fondu odměn školy usnesením č. 3/43/6.6.2022 schválení návrhu rozdělení přebytku
hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2021.
Návrh usnesení: Schválení účetní závěrky obce Majdalena a ZŠ a MŠ Majdalena 2021
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 6/43/6.6.2022 - Schválení účetní závěrky obce Majdalena a ZŠ a MŠ Majdalena
2021
Usnesení č. 6 bylo přijato
Na základě předložených finančních výkazů a dalších dokladů týkajících se hospodaření
obce, zastupitelstvo obce Majdalena schválilo účetní závěrku obce Majdalena a ZŠ a MŠ
Majdalena 2021.

7. Schválení vyvěšení záměru o pronájmu pozemku parc. č. 326/3 na k.ú. Majdalena
Pan starosta předložil zastupitelům obce, na základě žádosti stávajícího nájemce, návrh
záměru pronajmout část pozemku parc. č. 326/3 na k.ú. Majdalena. Jedná se o část pozemku
o výměře 24 m2 určený výhradně k umístění plechové garáže. Žádost podala stávající
nájemkyně, která hodlá garáž, kterou na základě smluvního vztahu s obcí Majdalena užívá,
přenechat k užívání své vnučce. Tento záměr bude po dobu nejméně 15 dní vyvěšen na úřední
desce.
Návrh usnesení: Schválení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 326/3 na k.ú. Majdalena
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 7/43/6.6.2022 - ZO schválilo záměr pronajmout část pozemku parc. č. 326/3 na
k.ú. Majdalena
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Diskuse, připomínky, ostatní
Pan Tvrzický podal informaci o stížnosti místního občana na nefunkčnost rozhlasu a zasílání
SMS zpráv – bude ověřeno.
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Pan starosto informoval o:
 nabídce společnosti TSProduction na provozování letního kina. Vzhledem k tomu, že
provoz by byl finančně náročný, navrhuje hlasovat o této nabídce.
Návrh usnesení: Schválení nabídky na provozování letního kina v Majdaleně společností
TSProduction
PRO: 0

PROTI: 6

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení nebylo přijato
 pamětní deska (kniha DVA GENERÁLOVÉ. Čeští vlastenci z jedné majdalenské chalupy)
- předběžná cena za plastovou verzi – 40 000,- Kč a taktéž za kamennou. Zastupitelstvo
upřednostňuje kamennou verzi desky.
Paní Hamerníková, vznesla připomínku některých místních občanů, že v Majdaleně byli i jiní
významní lidé, které by bylo vhodné vzpomenout.
Pan starosta sdělil, že zastupitelstvo podpoří iniciativu občanů, která povede k možnosti
připomínat i jiné významné osobnosti v Majdaleně.
Návrh usnesení: Schválení materiálu na pamětní desku k významným osobnostem - kamenná
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 8/43/6.6.2022 – ZO schválilo materiál na pamětní desku k významným
osobnostem - kamenná
Usnesení č. 8 bylo přijato
Vzhled desky bude projednán na příštím zastupitelstvu
 žádosti Lesů České republiky k vyjádření záměru prodeje pozemku p.č. 225/1 v k.ú.
Majdalena. Vzhledem k tomu, že tento pozemek je jedinou přístupovou cestou
k přilehlým pozemkům ve vlastnictví obce Majdalena, pan starosta navrhuje, aby na
pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Majdalena bylo zřízeno věcné břemeno ve prospěch obce
Majdalena a byl tak i do budoucna umožněn přístup na obecní pozemky.
Návrh usnesení: Schválení udělení souhlasu na převod pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Majdalena
s podmínkou věcného břemena – přístupovou cestu na obecní pozemky.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 9/43/6.6.2022 – ZO schválilo udělení souhlasu na převod pozemku p.č. 225/1
v k.ú. Majdalena s podmínkou věcného břemena – přístupovou cestu na obecní pozemky.
Usnesení č. 9 bylo přijato

Ukončeno: 19:45
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USNESENÍ č. 1/43/6.6.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Marie Hamerníková, Karel Fürst
Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/43/6.6.2022 - ZO schválilo předložený program, s doplněním bodu č. 7 –
Schválení vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 326/3 na k.ú. Majdalena
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/43/6.6.2022 – ZO schválilo rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ za rok
2021
Usnesení č. 3 bylo přijato

USNESENÍ č. 4/43/6.6.2022 – ZO schválilo výměnu pořadí bodů č. 5 a č. 6
Usnesení č. 4 bylo přijato

USNESENÍ č. 5/43/6.6.2022 - ZO schvaluje účelový dar Diecéznímu Centru pro rodinu (Spolek
Most – České Budějovice) výhradně na stravu pro tábor ukrajinských uprchlíků ve výši
15 000,- Kč
Usnesení č. 5 bylo přijato

USNESENÍ č. 6/43/6.6.2022 - Schválení účetní závěrky obce Majdalena a ZŠ a MŠ Majdalena
2021
Usnesení č. 6 bylo přijato
Na základě předložených finančních výkazů a dalších dokladů týkajících se hospodaření
obce, zastupitelstvo obce Majdalena schválilo účetní závěrku obce Majdalena a ZŠ a MŠ
Majdalena 2021.

USNESENÍ č. 7/43/6.6.2022 - ZO schválilo záměr pronajmout část pozemku parc. č. 326/3 na
k.ú. Majdalena
Usnesení č. 7 bylo přijato

USNESENÍ č. 8/43/6.6.2022 – ZO schválilo materiál na pamětní desku k významným
osobnostem - kamenná
Usnesení č. 8 bylo přijato
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USNESENÍ č. 9/43/6.6.2022 – ZO schválilo udělení souhlasu na převod pozemku p.č. 225/1
v k.ú. Majdalena s podmínkou věcného břemena – přístupovou cestu na obecní pozemky.
Usnesení č. 9 bylo přijato

Zapsala:

Alena Lišková

Ověřili:

Marie Hamerníková
Karel Fürst

Schválil:

David Sekáč
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