ZÁPIS č. 10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
1. 7. 2019

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

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Miroslav Tvrzický, Bohuslav Pavelec
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

USNESENÍ č. 1/10/1. 7. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Miroslav Tvrzický, Bohuslav Pavelec
Usnesení č. 1 bylo přijato

Program: předložený program, jak byl navržen
Návrh usnesení: Schválení programu, tak jak byl navržen
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/10/1.7. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato

1. Kontrola zápisu
Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.

2. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Pan starosta předložil: Směrnici č. 1/2019 Obce Majdalena k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Směrnice byla aktualizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách.
Pan Tvrzický navrhl upravit bod 3. Zadání zakázky do 200 000 Kč bez DPH - o změnu poslední
věty, která bude odstraněna a nahradí jí nová věta ve znění: Dokladem pro účetnictví je

příslušný pokladní doklad, popř. faktura dodavatele. Zastupitelstvo s touto změnou souhlasí
a k ostatnímu obsahu textu nemá námitek.
Pan starosta tedy navrhuje hlasovat o schválení Směrnice s navrženou změnou pana
Tvrzického.
Návrh usnesení: Schválení Směrnice č. 1/2019 Obce Majdalena k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu se změnou poslední věty v bodu 3.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/10/1.7. 2019 - ZO schvaluje Směrnici č. 1/2019 Obce Majdalena k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu se změnou poslední věty v bodu 3.
Usnesení č. 3 bylo přijato

3. Pouť v obci Majdalena
Ve dnech 27. 7. a 28. 7. 2019 proběhne v obci Majdalena Pouť.
V sobotu – od 13 hodin hasičská soutěž a od 20 hodin taneční zábava
V neděli – od 11 hodin Mše svatá v kostele a od 17 hodin koncert Třeboňské dvanáctky
Před začátkem „pouťové zábavy“ bude od 19 hodin v kulturním zařízení vyhlášení výsledků
soutěže pro děti (která je pod záštitou paní Mgr. Fürstové) a předávání výher.
Kontrola organizace:
-

plakáty – zajištěno - Obec

-

pořadatelská služba zajištěna – TJ Sloupárna Majdalena

-

vstupenky – zajištěno - Obec

-

kapela – zajištěno – Obec

4. Rozpočtové opatření č. 4
Pan starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4 na vědomí.
ZO vzalo na vědomí

5. Vystoupení ze Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec
Pan starosta navrhl vystoupit ze Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec
(dále jen SPMO). Setrvání pro Obec Majdalena není nijak přínosné, jak se již ukázalo i
v minulosti.
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Návrh usnesení: Schválení návrhu na vystoupení ze Sdružení pohraničních obcí a měst okresu
Jindřichův Hradec
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 4/10/1. 7. 2019 - ZO schvaluje vystoupení ze Sdružení pohraničních obcí a měst
okresu Jindřichův Hradec
Usnesení č. 4 bylo přijato

6. Ostatní, připomínky, diskuse
Pan Biňovec se dotázal, jak řešit odpadky ze sportovních akcí. Na hřišti nejsou prostory kam
řádně (do doby, než bude vyvážen odpad) odpad uskladnit. Pan starosta přislíbil, že zajistí
místo pro sportovní kluby na skladování odpadů.
Pan starosta informoval:
- o probíhajícím jednání o komunitní kompostárně v obci Majdalena
- o jednání s Českou poštou, která podala návrh na zřízení pošty na obecním úřadě
prostřednictvím Pošta partner. Případně nějakého zájemce, který by měl zájem
o provozování pošty v Majdaleně. Tento návrh byl zamítnut a poštu bude nadále
provozovat Česká pošta.
- veřejné osvětlení od č.p. 16 – č.p. 25 – nabídla se firma E.ON, že by provedla komplet
celý projekt
- dopravní značení – firma PasPortRea vytvoří pro Obec Majdalena pastport místních
komunikací a pasport a projekt svislého dopravního značení.
Dále pan starosta informoval o záměru odkoupit objekt na vlakovém nádraží č.p. 51 a přilehlý
pozemek. Budovu v současnosti vlastní Česká republika a zahrada je ve vlastnictví České dráhy
a.s. Momentálně není obydlena ani jinak využívána. Pokud by se podařilo objekt koupit za
přijatelnou cenu, mohl by sloužit ke kulturně vzdělávacím účelům, jako jsou např. výstavy,
případně by mohly být některé prostory využívány místními spolky a zájmovými organizacemi
jako klubovny při práci s dětmi. Rekonstrukcí tohoto objektu by došlo k zlepšení estetického
vzhledu frekventovaných veřejných ploch v blízkosti nádraží a zvýšení turistické atraktivity
obce.
Pan starosta navrhuje po proběhlé debatě se zastupiteli zažádat o koupi objektu č.p. 51 včetně
pozemku.
Návrh usnesení: Schválení podání žádosti o odkoupení objektu č.p. 51 včetně pozemku na
vlakovém nádraží
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 5/10/1. 7. 2019 - ZO schvaluje podání žádosti o odkoupení objektu č.p. 51 včetně
pozemku na vlakovém nádraží
Usnesení č. 5 bylo přijato
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-

pan Jindra přednesl dotaz občana Majdaleny na skladování železného odpadu – Obec
Majdalena nemá vhodné prostory ke skladování
představení nových webových stránek

Ukončeno: 20:41

USNESENÍ č. 1/10/1. 7. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Miroslav Tvrzický, Bohuslav Pavelec
Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/10/1.7. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato
USNESENÍ č. 3/10/1.7. 2019 - ZO schvaluje Směrnici č. 1/2019 Obce Majdalena k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu se změnou poslední věty v bodu 3.
Usnesení č. 3 bylo přijato
USNESENÍ č. 4/10/1. 7. 2019 - ZO schvaluje vystoupení ze Sdružení pohraničních obcí a měst
okresu Jindřichův Hradec
Usnesení č. 4 bylo přijato
USNESENÍ č. 5/10/1. 7. 2019 - ZO schvaluje podání žádosti o odkoupení objektu č.p. 51 včetně
pozemku na vlakovém nádraží
Usnesení č. 5 bylo přijato

Zapsala:

Lišková Alena

Ověřili:

Miroslav Tvrzický
Bohuslav Pavelec

Schválil:

David Sekáč

4

