
ZÁPIS č. 12 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

14. 10. 2019 

 

Začátek: 19:00 hodin 

Přítomni: David Sekáč, Jiří Jindra, Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Karel Fürst, Ing. Karel Fürst, 

Mgr. Martina Fürstová, Mgr. Iva Koktavá, Radek Pavelec, Bohuslav Pavelec 

Omluveni: Vojtěch Biňovec 

 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková  

Ověřovatelé: Mgr. Iva Koktavá, Jiří Jindra  

PRO: 10     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/12/14. 10. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Koktavá, Jiří Jindra 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

Program: předložený program, jak byl navržen 

Návrh usnesení: Schválení programu, tak jak byl navržen 

PRO: 10     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/12/14. 10. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

19: 09 pan místostarosta opustil zasedací místnost  

 

1. Kontrola zápisu 

Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.  

19:14 pan místostarosta se vrátil do zasedací místnosti 

 

2. Schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku na rok 2020 

Pan starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Plánu údržby vodohospodářského majetku 

pro rok 2020 vypracovaný společností ČEVAK a.s. 
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Návrh usnesení: Schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2020 

PRO: 10     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ č. 3/12/14. 10. 2019 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro 

rok 2020 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

3. Zpráva o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

Pan starosta informoval zastupitelstvo obce o provedené kontrole zástupci Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, která proběhla dne 2. 10. 2019. Kontrola proběhla s kladným výsledkem, 
tedy nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

- dále pan starosta připomněl, že je třeba zaktualizovat tabulku plánu financování obnovy, 
která je nyní do roku 2023 a nově musí být plán do roku 2029 

 

4. Projekt na chodník od č.p. 16 k č.p. 25 

Pan starosta předložil zastupitelům dva návrhy umístění chodníku, které projednával na 

společném jednání dne 14. 10. 2019 se zástupci firmy WAY project, s. r. o.  Návrh č. 1 od č.p. 

176 k č.p. 16 a návrh č. 2 od začátku obce k č.p. 16. Firma WAY project, s. r. o.  vypracuje 

cenovou nabídku projektu. 

Paní Fürstová se dotázala, jak vypadá časový harmonogram a upozornila, že by nebylo dobré 

přípravy odkládat. Pan starosta souhlasí s jejím názorem.  

 

5. Příprava aktualizace Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

Vhledem k tomu, že je třeba zaktualizovat stávající obecně závaznou vyhlášku o místních 

poplatcích („dále jen OZV“), zaslal ji pan starosta zastupitelům obce před zasedáním 

k prostudování. Na zasedání zastupitelstva obce byla OZV projednána a do příštího zasedání 

bude připraven návrh OZV.  

 

6. Ostatní, připomínky, diskuse 

Občanka M.S. informovala zastupitele obce o problému, který se týká chodníku přes obec 

Majdalena. Dle jejího názoru by se měl chodník rozšířit, nejlépe s plánovanou stavbou nové 

části chodníku od č.p. 16 k č.p.25. Vzhledem k tomu, že přibývá provoz, je jízda na kole po  
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silnici mezi auty nebezpečná. Proto cyklisté raději jezdí po chodníku a omezují tam chodce. 

Proč není možné rozšířit chodník i v Majdaleně, když je to možné v okolních městech, např. 

v Třeboni. Je třeba opravdu řešit cyklostezky v Majdaleně, třeba v místech okolo zlaté stoky. 

Dále pak zmínila problematiku „v hájku“ u fotbalového hřiště, kde by bylo dle jejího názoru 

vhodné umístit dvě světla VO.  

Pan starosta přislíbil projednat možnosti vybudování jízdních pruhů pro cyklisty, případně 

cyklostezek se zástupci odborných firem zabývajících se projektováním takovýchto staveb.  

 

Pan Jindra přednesl stížnosti občanů na rozježděnou silnici přes Majdalenu. Díky vyježděným 

kolejím jim při dešti stříká voda na fasády. Tento problém pan starosta již v letošním roce řešil 

s Ředitelstvím silnic a dálnic („dále jen ŘSD“)a bylo mu sděleno, že v tomto případě je 

zapotřebí komplexnější zákrok, než je pouhé frézování, který je náročný a bude vyžadovat 

značná dopravní omezení na silnici I. třídy. ŘSD provádí tyto opravy dle plánů.  

Pan starosta přislíbil, že problém znovu projedná s ŘSD. 

 

Pan starosta informoval o: 

- vytvoření 4 proplachovacích míst na kanalizační síti společností ČEVAK; 

- povinnosti občanů, kteří nejsou připojeni ke kanalizaci, od roku 2021 prokazovat 

likvidaci odpadních vod, a to i 2 roky zpětně, to znamená již od roku 2019. O této situaci 

budou občané, kteří dosud nejsou připojeni, informováni; 

- pan starosta prověří, zda je možné z fondu obnovy čerpat i výměnu a údržbu čerpadel; 

- změnách jízdního řádu ČD stále chodí nové návrhy, stále probíhají jednání; 

- hasičárna – přestavba – nutně se musí vybudovat sociální zařízení. Byla předložena 

nová cenová nabídka projektu, která je výhodnější, než nabídka předchozí. Zástupci 

SDH zahájí jednání s projektantem a požádají o vytvoření pracovní studie stavby.  

 

Paní Fürstová připomněla návrh úpravy cen za využívání kulturního zařízení. 

Vzhledem k nárůstu cen energií se zastupitelstvo obce shodlo na tom, že se ceny musí navýšit. 

Ceník bude zapracován do OZV o místních poplatcích.   

 

Ukončeno: 20:42 

 

 

USNESENÍ č. 1/12/14. 10. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Koktavá, Jiří Jindra 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

USNESENÍ č. 2/12/14. 10. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 3/12/14. 10. 2019 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro 

rok 2020 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

Zapsala:  Lišková Alena 

Ověřili:  Mgr. Iva Koktavá 

  Jiří Jindra 

Schválil:  David Sekáč 

 


