ZÁPIS č. 13 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
18. 11. 2019

Začátek: 19:05 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, Vojtěch Biňovec

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Radek Pavelec, Radek Urban
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

USNESENÍ č. 1/13/18. 11. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Radek Pavelec, Radek Urban
Usnesení č. 1 bylo přijato

Program: předložený program, pan starosta navrhuje o doplnění bodů:
Bod č. 9 – Rozpočtové opatření č. 7
Bod č. 10 – Aktualizace cen svozu odpadů
Návrh usnesení: Schválení předloženého programu s doplněnými body č. 9 – Rozpočtové
opatření č. 7 a bod č. 10 – Aktualizace cen svozu odpadů
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 2/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje předložený program, s doplněnými body č. 9 –
Rozpočtové opatření č. 7 a bod č. 10 – Aktualizace cen svozu odpadů
Usnesení č. 2 bylo přijato

1. Kontrola zápisu
-

Projekt na chodník od č.p. 16 k č.p. 25 – projektant firmy WAY project, s.r.o.,
předložil cenovou nabídku projektu na chodník. Obec Majdalena zažádala o
vypracování studie stavby.

-

Informace k rekonstrukci hlavní silnice přes Majdalenu: ŘSD neplánuje v nejbližší
době komplexnější rekonstrukci povrchů vozovky. Pokud to ekonomická situace

ŘSD umožní, přislíbil zástupce společnosti alespoň dílčí úpravy stavu této
komunikace v průběhu příštího roku.
-

Výměny čerpadel – je možné hradit z fondu obnovy vodohospodářského majetku

Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.

2. Revokace usnesení č. 5/5/4.3.2019
Usnesením OZ č. 5/5/4.3.2019 byl zřízen Fond obnovy vodohospodářského majetku. Po
konzultaci s několika odborníky s KÚ JK a na základě doporučení auditora při posledním dílčím
auditu převážil názor, že vložení prostředků do fondu a jejich další vedení na běžných účtech,
tak, jak bylo původně zamýšleno, by mohlo způsobovat komplikace a nejasnosti nejen při
případných dalších kontrolách ale především by mohlo být obtížně srozumitelné pro občany
Majdaleny. Proto pan starosta doporučuje zřizovací usnesení ze dne 3. 4. 2019 zrušit a fond
zřídit znovu s tím, že finanční prostředky budou vedeny na zvláštním účtu. V souvislosti s tím
bude zapotřebí vydat novou směrnici, která by všechny záležitosti nově vzniklého fondu
upravovala.
Návrh usnesení: Zrušení usnesení č. 5/5/4.3.2019 Zřízení Fondu obnovy vodohospodářského
majetku
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 3/13/18. 11. 2019 - ZO zrušuje usnesení č. 5/5/4.3.2019 Zřízení Fondu obnovy
vodohospodářského majetku
Usnesení č. 3 bylo přijato
3. Zřízení Fondu obnovy vodohospodářského majetku
Bude se jednat o fond obnovy vodohospodářského majetku, který bude sloužit k tomu, aby se
mohlo pečovat o kanalizaci. Podmínky čerpání fondu budou určeny směrnicí Statut fondu
obnovy vodohospodářského majetku.
Návrh usnesení: Zřízení Fondu obnovy vodohospodářského majetku
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 4/13/18. 11. 2019 - ZO zřizuje Fond obnovy vodohospodářského majetku
Usnesení č. 4 bylo přijato

4. Směrnice č. 3/2019 Statut fondu obnovy vodohospodářského majetku obce
Majdalena
Způsob čerpání z Fondu obnovy vodohospodářského majetku musí být určen směrnicí. Z toho
důvodu byla vytvořena Směrnice č. 3/2019 Statut fondu obnovy vodohospodářského majetku
obce Majdalena. Byl zřízen účet číslo 5798130359/0800 u České spořitelny a.s., na kterém
budou vedeny prostředky Fondu. Jednorázově bude vloženo 900.000 Kč, a to za rok 2019.
2

Pravidelný roční převod prostředků z rozpočtu obce bude počínaje rokem 2020 činit 500.000
Kč.
Návrh usnesení: Schválení Směrnice č. 3/2019 obce Majdalena Statut fondu obnovy
vodohospodářského majetku
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 5/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje Směrnici č. 3/2019 Statut fondu obnovy
vodohospodářského majetku obce Majdalena
Usnesení č. 5 bylo přijato

5. Aktualizace ceníku služeb a provozování Kulturního zařízení
Na základě dlouhodobého zvyšování cen energií je třeba navýšit ceny za provozování
kulturního zařízení. Při soukromých akcích jakými jsou např. svatby a oslavy, jubilea si musí
pořádající obstarat vlastní výčepní zařízení. Veřejné akce, jako jsou např. plesy, musí zajišťovat
některý z místních provozovatelů, který vlastní potřebná oprávnění, zejména licenci k prodeji
alkoholu.
-

vždy bude pořádajícím nabídnuto používání ubrusů. Zapůjčení 1 ks ubrusu je 25 Kč, což
odpovídá ceně vyprání. Praní ubrusů si zajistí obec sama.
Při každé akci se bude podepisovat předávací protokol.

Ceník za provozování KZ od 1. ledna 2020:
PŘÍSTAVBA-PŘÍSÁLÍ
v letním období

v zimním období

cizí organizace domácí organizace

oslavy, výročí,
jubilea

bez DPH

1 300 Kč

1 000 Kč

1000 Kč

s DPH

1 573 Kč

1 210 Kč

1210 Kč

bez DPH

3 500 Kč

3 000 Kč

3000 Kč

s DPH

4 235 Kč

3 630 Kč

3 630 Kč

bez DPH

4 000 Kč

3 000 Kč

2 000 Kč

s DPH

4 840 Kč

3 630 Kč

2 420 Kč

bez DPH

7 000 Kč

6 000 Kč

5 000 Kč

s DPH

8 740 Kč

7 260 Kč

6 050 Kč

SÁL A PŘÍSÁLÍ
v letním období

v zimním období

Návrh usnesení: Schválení ceníku za provozování kulturního zařízení od 1. ledna 2020
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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USNESENÍ č. 6/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje ceník za provozování kulturního zařízení
od 1. ledna 2020
Usnesení č. 6 bylo přijato
19:56 pí Koktavá opustila jednací místnost
Další navýšení cen od 1. ledna 2020 se kromě poplatků z hrobových míst, jak již už bylo
odsouhlaseno na zasedání ZO č. 9/2019, dotkne i:
-

pronájmu garáží
zapůjčení vleku
zapůjčení vysoušečů
zapůjčení míchačky

19:58 se pí Koktavá vrátila zpět
Pronájem garáže

240 Kč/ rok

cena bez
DPH

s DPH

21%

Zapůjčení vleku (bez traktoru)/za den

70 Kč

85 Kč

15 Kč

Zapůjčení míchačky/za den

20 Kč

24 Kč

4 Kč

Zapůjčení vysoušeče/za den

5 Kč

6 Kč

1 Kč

Návrh usnesení: Schválení ceníku služeb od 1. ledna 2020
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 7/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje ceník služeb od 1. ledna 2020
Usnesení č. 7 bylo přijato

6. Aktualizace sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2020
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím předkládá pan starosta návrh
aktualizovaného sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2020.
Návrh usnesení: Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2020
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 8/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací pro
rok 2020
Usnesení č. 8 bylo přijato
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7. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kterou schválila Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR, kdy dochází k výrazným změnám zákona, předkládá pan starosta
ZO ke schválení návrh nové obecně závazné vyhlášky (dále je OZV) o místních poplatcích. Nově
v OZV o místních poplatcích zůstává pouze poplatek za psa a poplatek z pobytu. OZV č. 1/2019
nahrazuje OZV č. 1/2010 ze dne 21. 12. 2010.
Návrh usnesení: Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Majdalena č. 1/2019, o místních
poplatcích s účinností od 1. 1. 2020.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 9/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Majdalena
č. 1/2019, o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 9 bylo přijato
8. Inventury 2019
Pan starosta předložil ZO plán inventur, které proběhnou v době od 16. 12.2019 do 16. 1.
2020.
Ústřední inventarizační komise: předseda: Karel Fürst, členové: Alena Lišková, Jan Pavelec,
odpovědný pracovník: David Sekáč
Návrh usnesení: Schválení Ústřední inventarizační komise v navrženém složení
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 10/13/18.11.2019 - Schválení Ústřední inventarizační komise v navrženém
složení
Usnesení č. 10 bylo přijato

Komise pro SDH: předseda: Josef Pavelec, členové: Radek Urban, Radek Pavelec, odpovědný
pracovník: Josef Pavelec
Návrh usnesení: Schválení inventarizační komise pro úsek SDH v navrženém složení
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
USNESENÍ č. 11/13/18.11.2019 - Schválení inventarizační komise pro úsek SDH v navrženém
složení
Usnesení č. 11 bylo přijato
Komise pro ZŠ a MŠ Majdalena: předseda: Mgr. Renata Kočí, členové: Ilona Hešíková, Dagmar
Lipková, odpovědný pracovník: Mgr. Iva Koktavá
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Návrh usnesení: Schválení inventarizační komise pro úsek ZŠ a MŠ Majdalena v navrženém
složení
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 12/13/18.11.2019 - Schválení inventarizační komise pro úsek ZŠ a MŠ
Majdalena v navrženém složení
Usnesení č. 12 bylo přijato

Komise pro úsek OÚ, Obec, dílny, kulturní zařízení + inventarizace pohledávek a závazků:
předseda: Karel Fürst, členové: Alena Lišková, Jan Pavelec, odpovědný pracovník: David Sekáč
Návrh usnesení: Schválení inventarizační komise pro úsek OÚ, Obec, dílny, kulturní zařízení +
inventarizace pohledávek a závazků v navrženém složení
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 13/13/18.11.2019 - Schválení inventarizační komise pro úsek OÚ, Obec, dílny,
kulturní zařízení + inventarizace pohledávek a závazků v navrženém složení
Usnesení č. 13 bylo přijato

9. Rozpočtové opatření č. 7
Pan starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 7 z důvodu mj. zajištění prostředků
na převod 900.000,- z běžného účtu na nově vytvořený účet určený pro fond obnovy
vodohospodářského majetku. Vzhledem k tomu, že je částka vyšší, jak 500.000,- musí toto
rozpočtové opatření schválit zastupitelstvo obce.
Dále rozpočtové opatření obsahuje:
-

platbu ČEVAKu za faktury (čistící místa, čerpací jímka u kulturního zařízení)
zvýšení položky na odvoz odpadů – v souvislosti s výrazným navýšení ceny za svoz
nebezpečného a objemného odpadu v roce 2019
komunální technika

-

Návrh usnesení: Schválení rozpočtového opatření č. 7
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 14/13/18.11.2019 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7
Usnesení č. 14 bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno.
10. Aktualizace cen svozu odpadů
Díky velkému nárůstu cen za svoz a likvidaci odpadů je potřeba navýšit cenu známky za
popelnici. Od roku 2010 se cena známky na popelnici nezměnila, zatím co cena svozu a
likvidace odpadů vzrostla o 40% a v příštích letech se očekává nárůst těchto cen.
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Paní Fürstová navrhuje řádně informovat občany o tom, proč tak musí být učiněno. Pan
starosta připraví informaci občanům. A bude třeba vydat novou OZV o odpadovém
hospodářství.
Navržená cena za známky na popelnici od 1. 1. 2020:
Známka – soukromý vlastník -

na malou popelnici (110 l) - 90 Kč
na velkou popelnici (240 l) – 180 Kč

Známka – podnikatel -

na malou popelnici (110 l) – 120 Kč bez DPH
na velkou popelnici (240 l) – 240 Kč bez DPH

Návrh usnesení: Schválení navýšení cen za popelnici, jak bylo navrženo
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ č. 15/13/18.11.2019 – ZO schválilo navýšení cen za popelnici, jak bylo navrženo
Usnesení č. 15 bylo přijato
11. Ostatní, připomínky, diskuse
Pan starosta informoval ZO o rozpočtovém opatření č. 6
ZO vzalo rozpočtové opatření č. 6 na vědomí
Dále pan starosta informoval zastupitele obce o:
 připravujícím se návrhu rozpočtu, kde bude jako každoročně mimo jiné promítnuto i
poskytnutí neinvestiční dotace:
- Oblastní charita Třeboň – 6 000 Kč
- Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň – 6 000 Kč
- Lékařská služba první pomoci Třeboň – 6 000 Kč
- Ledax, o.p.s. České Budějovice – 6 000 Kč
 předložil ZO návrh pasport místních komunikací;
 oznámení o rozpracování nového územního plánu – oznámení bylo vyvěšeno na úřední
desce, webových stránkách i rozesláno dalšími informačními zdroji;
 tom, že je třeba vyřešit jímky a čerpadla u nově stavěných nemovitostí;
 stavu řešení komunitní kompostárny;
 vleku za traktor, který je ve velmi špatném stavu. Navrhuje jeho likvidaci, případně
nabídnutí k prodeji.
Ukončeno: 21:30
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USNESENÍ č. 1/13/18. 11. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Radek Pavelec, Radek Urban
Usnesení č. 1 bylo přijato
USNESENÍ č. 2/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje předložený program, s doplněnými body č. 9 –
Rozpočtové opatření č. 7 a bod č. 10 – Aktualizace cen svozu odpadů
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/13/18. 11. 2019 - ZO zrušuje usnesení č. 5/5/4.3.2019 Zřízení Fondu obnovy
vodohospodářského majetku
Usnesení č. 3 bylo přijato
USNESENÍ č. 4/13/18. 11. 2019 - ZO zřizuje Fond obnovy vodohospodářského majetku
Usnesení č. 4 bylo přijato

USNESENÍ č. 5/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje Směrnici č. 3/2019 Statut fondu obnovy
vodohospodářského majetku obce Majdalena
Usnesení č. 5 bylo přijato

USNESENÍ č. 6/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje ceník za provozování kulturního zařízení
od 1. ledna 2020
Usnesení č. 6 bylo přijato

USNESENÍ č. 7/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje ceník služeb od 1. ledna 2020
Usnesení č. 7 bylo přijato
USNESENÍ č. 8/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací pro
rok 2020
Usnesení č. 8 bylo přijato
USNESENÍ č. 9/13/18. 11. 2019 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Majdalena
č. 1/2019, o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 9 bylo přijato
USNESENÍ č. 10/13/18.11.2019 - Schválení Ústřední inventarizační komise v navrženém
složení
Usnesení č. 10 bylo přijato
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USNESENÍ č. 11/13/18.11.2019 - Schválení inventarizační komise pro úsek SDH v navrženém
složení
Usnesení č. 11 bylo přijato
USNESENÍ č. 12/13/18.11.2019 - Schválení inventarizační komise pro úsek ZŠ a MŠ
Majdalena v navrženém složení
Usnesení č. 12 bylo přijato
USNESENÍ č. 13/13/18.11.2019 - Schválení inventarizační komise pro úsek OÚ, Obec, dílny,
kulturní zařízení + inventarizace pohledávek a závazků v navrženém složení
Usnesení č. 13 bylo přijato

USNESENÍ č. 14/13/18.11.2019 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7
Usnesení č. 14 bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 15/13/18.11.2019 – ZO schválilo navýšení cen za popelnici, jak bylo navrženo
Usnesení č. 15 bylo přijato

Zapsala:

Lišková Alena

Ověřili:

Radek Pavelec
Radek Urban

Schválil:

David Sekáč
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