I
zÁplsč.13zE zAsEoÁruí
znsruPITELsTVA
oBcE MAJDALENA
18. 11. 20L9

Začátek:19:05hodin
PÍítomni:
DavidSekáč,
JiĚíJindra,
Miros|avTvrzick, RadekUrban,KarelFÚrst,lng.KarelFtirst,
Mgr. Martina Ftirstová,Mgr. lva Koktavá,RadekPave|ec,Bohus|avPave|ec,VojtěchBiřovec

Návrh usnesení:SchvÓlenízapisovatele a ověŤovatelťl
Zapisovate|:
Alena Lišková
ověÍovatelé:
RadekPave|ec,RadekUrban
PRo: 9

PRoTl:0

USNESENíi. l/ls/t?.

ZDRŽELSE:2

77. 2079- zo schvaluje zapisovatele a ověÍovqtele - zapisovatel: Alena

Lišková,ověÍovatelé:Radek Povelec, Radek IJrban
Usnesení č.7 bylo pÍijato

Program:pied|oženprogram,pan starostanavrhujeo doplněníbodrj:
Bod č.9 - Rozpočtové
opatĚení
č.7
Bod č.10 - Aktualizacecen svozuodpadri
NÓvrh usnesení:SchvátenípÍedtoženého
programu s doptněnymi body č. 9 -

Rozpočtové

opatŤeníč.7 a bod č.10 - Aktualizace cen svozu odpadťl
PRo: ].1

PRoT|:0
ZDRŽELSE:0
USNEiENí ě. 2/7g/78. 77. 2019 zo schvdluje pÍedtoženyprograffi, S doplněn,|mi body č.g -

RozpočtovéopatÍeníč.7 a bod č.70 - Aktualizoce cen svozu odpadú
Usnesení č.2 bylo píijoto

L.

Kontrola zápisu
.

Projekt na chodníkod č.p.1.6k č.p.25 _ projektantfirmy WAY project,s.r.o.,
pĚedložilcenovou nabídkuprojektu na chodník.obec Majdalena zažáda|ao
Vypracování
studiestavby.

-

lnformacek rekonstrukci
hlavnísilnicepĚesMajda|enu:ŘsD nep|ánujev nejb|ižší
době komplexnější
rekonstrukcipovrch vozovky.Pokud to ekonomickásituace

aIespoĎ dí|čí pravy stavu této
Řso umožní,pris|íbiIzástupce spo|ečnosti
roku.
komunikaceV prrjběhupĚíštího
-

majetku
- je možnéhraditz fondu obnovyvodohospodáčského
Vyměny čerpade|

Kontro|azápisu,proběh|abez pĚipomínek.

2. Revokaceusneseníč.5l5l4.3.2oL9

majetku. Po
vodohospodáÍského
Usnesenímoz č. 5l5l4.3.2oLgbyl zÍízenFond obnovy
dí|čím
pĚipos|edním
s KÚ JK a na zák|adědoporučeníauditora
s něko|ikaodborníky
konzu|taci
vedenína běŽn'ich čtech,
prostĚedkŮdo fondu a jejichda|ší
auditupÍeváŽilnázor,žev|ožení
nejen pňi
by moh|o zpŮsobovatkomplikacea nejasnosti
tak, jak bylo p vodně zam./š|eno,
pro občany
kontroláchale piedevšímby moh|ob./tobtíŽněsrozumitelné
dalších
pÍípadn'fch
usneseníze dne 3. 4. 2ot9 zrušita fond
zĚizovací
Majda|eny.Proto pan starostadoporučuje
ričtu.Vsouvislostis tím
prostňedkybudou vedeny na zvláštním
zÍíditznovu s tím,žefinanční
ny zá|eŽitostinově vznikléhofondu
bude zapotÍebívydat novou směrnici,která by všech
upravovala.

Fondu obnovy vodohospodáŤského
č.5/5/4.3.2019ZŤízení
Zrušeníusnesení
Návrh usnesení:
majetku
PRO:L1

ZDR1ELSE:0
Fondu obnovy
17. 2o7g- zo zrušuje usneseníč.5/5/4.g,2079 ZÍízení
n.,/1Ť|.
0
PROTI:n

USNE5ENí t. sne/l1.
vod oh ospod áÍského majetku
Usnesení č.3 bylo pŤijato

3. ZlízeníFondu obnovy vodohospodáÍskéhomajetku
k tomu, aby se
majetku,kter.ibude s|oužit
Bude se jednato fond obnovyvodohospodáňského
budou určenysměrnicíStatut fondu
moh|o pečovato kana|izaci.Podmínkyčerpánífondu
majetku.
obnovyvodohospodáňského
majetku
Fonduobnovy vodohospodáŤského
ZŤízení
Návrh usnesení:
ZDRŽELSE:0
PRoTl:0
PRo: 11
vodohospodáÍskéhomajetku
U5NE5ENí i. n/n/l1. 77. 2o7g. zo zÍizujeFond obnovy
|Jsneseníč.4 bylo pÍijato
majetku obce
4. Směrnice č. 3l2oLg Statut fondu obnovy vodohospodáŤského
Maidalena
majetkumusíb'it určensměrnicí.Ztoho
ZprisobčerpánízFonduobnovyvodohospodáÍského
majetku
obnovyvodohospodáňského
d vodu by|avytvoÍenaSměrnice č.3l2o19Statutfondu
spoňitelnya.s.,na kterém
u České
obce Majda|ena.Byl zŤízenčetčíslo5798130359/0800
9oo.oooKč,a to za rok 201.9.
budou vedeny prostÍedkyFondu.Jednorázověbude v|oŽeno

Pravide|nri
ročnípňevodprostĚedk z rozpočtuobce bude počínaje
rokem 2o2Očinit5oo.ooo
Kč.
NÓvrh usnesení: SchvÓlení Směrnice č. 3/201.9 obce Majdalena Statut
fondu obnovy
vodohospod á íského m ajetku
PRo: 1.1

PRoTl: 0

ZDRŽELSE:0

USNESENÍč. 5/1g/78. 77. 2079 . zo schvaluje Směrnici č. 3l2o19 Statut fondu obnovy
vodohospodáÍského
majetku obce Majdatena
Usnesení č.5 bylo píijato

5. Aktualizaceceníkus|užeba provozováni Kulturníhozaiízení
Na zák|adě d|ouhodobéhozvyšovánícen energiíje tĚeba navrišitceny za provozování
ku|turníhozalízení.
Pri soukrom ch akcíchjak'/'mijsou napň.svatbya ostavy,jubi|easi musí
poňádající
obstaratv|astnív čepní zaíízení.
VeĚejnéakce,jako jsou napĚ.plesy,musízajišťovat

některriz místních
provozovatel , kter1iv|astnípotĚebnáoprávnění,zejména|icencik prodeji

alkoholu
.

vždybude poňádajícím
nabídnutopoužívání
ubrus . Zaprijčení
1.ks ubrusu je25 Kč,což
odpovídáceně vyprání.Praníubrusrjsi zajistíobec sama.
Pri každé
akci se bude podepisovatpĚedávací
protokol.

Ceníkza provozováníKZ od 1. tedna 2o2o:

pŘísrnvan.pŘísÁt.i
l |etnímobdobí

v z i mní mo b d o b í

'l zi mní mob d o b í

oslavy, vrfročí,
jubilea

b e z D PH

1 300 Kč

1.000K č

1000Kč

s DPH

1 573 Kč

1 210 Kč

1210 K č

c e z D PH

3 500 Kč

3 000Kč

3000Kč

s DPH

4 235 Kč

3 630Kč

3 630Kč

cez DPH

4 000 Kč

3 000 Kč

2 000 Kč

s DPH

4 840 Kč

3 630Kč

2 420 Kč

b e z D PH

7 000 Kč

6 000 Kč

5 000 Kč

; DPH

8 740 Kč

7 260 Kč

6 050 Kč

sÁl n pŘísÁlí
l |etnímobdobí

cizíorganizace jomácí organizace

NÓvrh usnesení:Schváleníceníkuza provozováníkulturníhozaÍízení
od 1..ledna 2020
PRo: 1.1
PR9T|:0
1DRŽELSE:0

USNESENÍč. 6/19/18. 77. 2o7g - zo schvdluje
ceník za provozování kulturního zaÍízení
od 7. ledna 2O2O
Usnesení č.6 bylo pžijato
19:56píKoktaváopusti|ajednacímístnost
Da|šínav šenícen od 1. |edna 2O2ose
kromě pop|atkrjz hrobov ch míst,jak již už
by|o
odsouh|aseno
na zasedáníZo č.s/zot9, dotkne i:
. pronájmu garáží
.

-

zap jčení
v|eku
zap jčení
vysoušečr)
zap jčenímíchačky

19:58se píKoktavávráti|azpět
Pronájem garáže

24o Rčlrok

p.]jč"níf|.ku
(beztraktoru)/zaden

cena bez
-DPH

jčenímíchačky/za
den
jčenívysoušeče
/za den

Návrh usnesení:SchvÓleníceníkustužeb
od 1. ledna 2020
PRo: 11
PRoTl: 0
ZDRŽELSE:
0
USNESENíč.7/79/78. 77. 2019- zo schvaluje
ceníkstužebod 7. lednd 2020
Usnesení č.7 bylo pÍijato

6. Aktua|izacesazebníku hrad za poskytování
informacípro rok2o2o
Dle zákona o svobodném pĚístupu
k informacím piedk|ádá pan starosta návrh
aktua|izovaného
sazebníkurjhradza poskytování
informacípro rok2o2o.
Ndvrh usnesení:Schválenísazebníku hrad
za poskytováníinformacípro rok 2020
PRo: 11
PRoTl:0
ZDRŽELSE:0
USNESENíč.8/1g/18. 71.2o1g - zo schvdluje
Sazebník hrod zo poskytování informací pro
rok 2020
Usnesení č.8 bylo pžijoto

7. Schvá|eníobecně závaznévyhláškyo místníchpop|atcích
poplatcích,
kterouschvá|ilaPos|anecká
Na základěnove|yzákonač.565/1.990
Sb.,o místních
sněmovnaPar|amentuČn,kdy docházík v1iraznm změnám zákona,pĚedk|ádápan starosta
pop|atcích.
Nově
vyhlášky(dáleje oZV) o místních
Zo ke schválenínávrh
novéobecně závazné
pop|atcích
v oZV o místních
zrjstávápouzepoplatekza psaa poplatekz pobytu.oZV č.L/20L9
nahrazujeoZV č.L/2oL0ze dne 2L. L2.201.0.
Návrh usnesenÍ:SchváIeníobecně zÓvazné vyhlášky obce Majdalena č. 1./2019,o místních
poplatcíchs ťlčinností
od 1. 1..2020.
aDRŽELSE:0
PROTI:0
gne/l8,.77.2079.
USNESENíe.
zo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Majdalena
č.7/2079, o místníchpoplatcích s tičinností
od 1,.7, 2020.
P R O :L L

Usnesení č.9 bylo pŤijato
8. lnventury 2019
Pan starostapĚedložil
Zo p|án inventur,kteréproběhnouV době od 16. L2.20L9do 1.6.1.
2020.

-

Alena Lišková,Jan Pave|ec,
komise:pĚedseda:Karel FÚrst,členové:
ÚstÍedníinventarizační
odpovědn1ipracovník:
DavidSekáč
Návrh usnesení:SchváleníÚstÍedníinventarizačníkomise v navrženémsložení
PRO:11

PROTI:0

ZDRŽELSE:0

|lsNEsENÍ č. 10/13/18.71.2079 - Schvátení Ústžední inventarizační komise v novrženém
složení
Usnesení č.70 bylo pÍijato

Komise pro SDH: pĚedseda:
RadekUrban,RadekPavelec,odpovědn
Josef Pave|ec,členové:
pracovník:
JosefPaveIec
Návrh usnesení:Schváleníinventarizačníkomise pro sek sDH v navrženémsložení

aDRŽELSE:2
PROTI:0
USNESENí č.ll/tg/78.77.2079
SchváIeníinventarizačníkomise pro sek sDH v navrženém
PRO:9

složení
Usnesení č.77 bylo pÍijoto
Dagmar
llona Hešíková,
Komisepro Zša Mš Majdatena:pĚedseda:
Mgr. RenataKočí,
členové:
Lipková,odpovědn pracovník:
Mgr. |vaKoktavá

komisepro sek Zš a uš uajdolena v navrženém
SchvÓleníinventarizačnÍ
Návrh usnesení:
složení
IDRŽELSE:0
PRoTl: 0
PRo: 11.
|,,sNEsENí č. 12/13/18.77.2079 - SchváIení inventarizační komise pro sek zš a Mš
Majdalena v navrženémsložení
IJsneseníč.72 bylo pžijato

+ inventarizace pohledávek a závazk z
Komise pro risek oÚ, obec, dítny,kulturní zaÍízení
DavidSekáč
Jan Pavelec,odpovědn./pracovník:
A|enaLišková,
pĚedseda:
KaretFÚrst,členové:
NÓvrh usnesení:Schváteníinventarizačníkomise 'pro ítsekoÚ, obec, dílny,kulturnízafízení+
inventarizace pohledávek a závazkťlv navrženémsložení
PROTI:0

P R O :L 1

ZDRŽELSE:0

USNESENíč.1g/1gn8.77.2o79 - Schválení inventorizačníkomise pro sek oÚ, obec, dílny,
kulturní zaÍízení+ inventqrizace pohledávek a závozkú v navrženémsložení.
lJsnesení č,73 bylo pŤijato

opatŤeníč.7
9. Rozpočtové
prostĚedkri
č.7 z dŮvodumj. zajištění
opatÍení
rozpočtové
Pan starostapiedložilke schvátení
na pievod 9oo.ooo,- z běžnéhoričtu na nově vytvoÍen ričet určenripro fond obnovy
jak 500.000,-musítoto
majetku.Vzhtedemktomu, Že je částkavyšší,
vodohospodáĚského
obce.
schválitzastupitelstvo
opatĚení
rozpočtové
opatieníobsahuje:
Dále rozpočtové
-

zaĚízení)
u ku|turního
platbuČrvnru za faktury(čistící
místa,čerpacíjímka
potoŽkyna odvoz odpadrj- v souvis|ostis v razn m nav šeníceny za svoz
zv'fšení
nebezpečného
a objemnéhoodpaduV roce 2oL9

-

komuná|nítechnika

opatÍeníč.7
NÓvrh usnesení:SchvÓlenírozpočtového
P R O :L 1
USNESENí č.u/t3/18.71.2079

PROTI:0

ZDRŽELSE:0

- zo schvoluje rozpočtovéopotženíč.7

IJsneseníč.74 bylo pÍijato
opatÍeníč.7 bylo schváleno.
Rozpočtové
10. Aktualizacecen svozu odpadú
Díkyvelkémunár stu cen za svoz a likvidaciodpadŮ je potĚebanav./šitcenu známky za
pope|nici.od roku 201.0se cena známky na pope|nicinezměnila,zatímco cena svozu a
letechse očekávánárrjsttěchto cen.
tikvidaceodpadrivzrostlao 40%a v pĚíštích

Paní FÍirstovánavrhujeiádně informovatobčanyo tom, pročtak musíb\ítučiněno.Pan
starosta pÍipravíinformaci občanrjm.A bude tieba vydat novou ozv o odpadovém
hospodáiství.
Navrženácena za známkyna popelniciod 1..L.2020:
Známka- soukromrivlastník-

na ma|oupopelnici(110l) - 90 Kč
na ve|koupopelnici(240l)- 180 Kč

Známka- podnikatel.

l) - 120 Kčbez DPH
na maloupopelnici(1.1.0
na velkoupopelnici(240|)-24o Kčbez DPH

Návrh usnesení:Schválenínavyšenícen za popelnici,jak bylo navrženo
PRO:10

PROTI:0

aDRŽELSE:1

USNESENí t. ts/lg/78.77.2o7g - zo schválilo navyšenícen za popelnici,jak byto naurženo
Usneseníč.75 bylo pÍijato
11. ostatní,pÍipomínkndiskuse
Pan starostainformova|Zo o rozpočtovém
č.6
opatĚení
Zo vza|orozpočtové
opatĚeníč.6 na vědomí
Dále pan starostainformovalzastupiteleobce o:
. pňipravujícím
se návrhu rozpočtu,kde bude jako každoročně
mimo jiné promítnutoi
poskytnutíneinvestičn
ídotace:
. oblastnícharita
TĚeboĎ- 6 000 Kč
.
.

Hospicovápéčesv. KleofášeTňeboř - 6 000 Kč
Lékaiskás|užbaprvnípomociTňeboĚ- 6 000 Kč
Ledax,o.p.s.České
Budějovice- 6 ooo Kč

T

pied|ožilZo návrh pasportmístních
komunikací;

I

oznámenío rozpracovánínovéhorizemníhop|ánu- oznámeníby|o vyvěšenona riňední

I
I
T

desce,webov ch stránkáchi rozeslánodalšími
zdroji;
informačními
jímkya čerpadlau nově stavěnrichnemovitostí;
tom, žeje tňebavyňešit
stavuiešeníkomunitníkompostárny;
vleku za traktor, kter'í'je Ve velmi špatnémstavu. Navrhujejeho |ikvidaci,pĚípadně
nabídnutí
k prodeji.
Ukončeno:21:30

77.2o7g - zo schvaluje zapisovotele q ověžovatele- zapisovatel: Aleno
Lišková,ověÍovatelé:Radek Pavelec, Radek IJrban
Usnesení č.7 bylo pÍijato
UsNEsEruíi. l/ts/l?.

- zo schvalujepŤedtoženy
prograffi,5 doplněn,|mibody č.gRozpočtovéopatÍeníč.7 a bod č.70 - Aktualizace cen svozu odpadú
USNESENíi. z/tE/l8.77.2079

Usnesení č.2 bylo pÍijato

USNEiENí č.3/73n8. 77. 2o7g - zo zrušuje usneseníč.5/5/4.9.2079 ZíízeníFondu obnovy
vod o h ospod á Ískéh o m aj etku
UsnesenÍč.3 bylo pŤijato
77.2o7g - zo zžizujeFond obnovy vodohospodáÍskéhomajetku
Usnesení č.4 bylo pŤijato
UsNEsEruí e. ans/l8.

USNESENí
č.5ftg/18. 77. 2079. zo schvalujeSměrnicič. gl2o19 Statut fondu obnovy
vodohospodáÍského
majetkuobceMajdaIena
Usneseníč.5 bylo pžijoto
USNESENÍ
č.6n3/78. 77. 2079 - zo schvaluje ceníkza provozováníkutturníhozgrízení
od 7. ledna 2020
Usneseníč.6 bylo pŤijato
USNESENí
č.7/73/78. 77.2o7g - zo schvalujeceníkslužebod 7. Iedna 2020
Usneseníč.7 bylo pžijato
USNESENíč.sn3/18.77.2o7g - zo schvolujeSazebníktihradza poskytováníinformacípro
rok 2020
Usneseníč.8 bylo pžijato
USNESENíč.g/tE/l8.77.2o7g - zo schvalujeobecně závaznou vyhtáškuobce Majdalena
č.7/2079,o místních
poptatcíchs tičinností
od 7. !. 2020.
Usneseníč.9 bylo pÍijato
IlsNEsENíč. 10n3n8.77.2079 - SchvdleníÚstžedníinventorizačníkomise v navrženém
složení
Usneseníč.10 bylo pŤijato

USNESENí č.ll/l3/78.77.207g
složení

- Schváleníinventorizdčníkomisepro tisek sDH v novrženém

IJsneseníč.77 bylo pÍijato
- Schváleníinventarizační komise pro lisek zš o Mš
|lsNEsENí č. 12/73/78.77,2079
Majdalena v navrženémsložení
|Jsneseníč,72 bylo pÍijato
komise pro lisek oÚ, obec, dílny,
U5NE5ENí č.lg/t3n8.71.207g - Schváleníinventarizační
ngvrženémsložení
kulturní zaÍízení+ inventarizqce pohledóvek a závazkú v
Usneseníč.73 bylo píijato

USNE5ENí č.ll/tg/78,77.2o1g

- zo schvoluje rozpočtovéopotÍeníč.7

|Jsneseníč.74 bylo píijoto
RozpočtovéopatÍeníč.7 by|o schvá|eno.
i

cen za popelnici,jak bylo navrženo
USNE5ENí č.ls/tg/78.77.2o!g - zo schvátilo navj,šení
lJsneseníě. 75 bylo pÍijato

Zapsala:

LiškováAlena

ověňiIi:

RadekPavelec
RadekUrban

Schvá|il:

DavidSekáč

oÚx*",-,l

T,b

