ZÁPIS č. 14 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
9. 12. 2019

Začátek: 19:04 hodin
Přítomni: David Sekáč, Jiří Jindra, Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Karel Fürst, Ing. Karel Fürst,
Mgr. Martina Fürstová, Radek Pavelec, Bohuslav Pavelec
Omluveni: Mgr. Iva Koktavá, Vojtěch Biňovec
Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Karel Fürst, Mgr. Martina Fürstová
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/14/9. 12. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Karel Fürst a Mgr. Martina Fürstová
Usnesení č. 1 bylo přijato

Program: předložený program, pan starosta navrhuje tyto změny:
Bod č. 7 – OZV obce Majdalena č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad – vypustit
z programu. Poplatek za svoz komunálního odpadu nebude upravovat OZV, ale smlouva
uzavřená mezi obcí a občany.
Jako bod č. 7 nově zařadit schválení Pasportu místních komunikací obce Majdalena.
Návrh usnesení: Schválení předloženého programu se změnou bodu č. 7 – OZV obce Majdalena
č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad - vypuštění z programu.
Schválení Pasportu místních komunikací obce Majdalena - zařazení do programu jako bod č. 7
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje předložený program, se změnou bodu č. 7 – OZV
obce Majdalena č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad – vypuštění z programu.
Schválení Pasportu místních komunikací obce Majdalena - zařazení do programu jako bod
č. 7
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.,
zažádal o vyjádření k sítím technické infrastruktury, proběhlo zaměření. Na začátku
roku bude připraven podklad.

-

Územní plán obce Majdalena – do 31. 12. 2019 mají občané možnost podat návrhy
na změnu, na začátku nového roku bude oznámen termín k veřejnému
projednávání.

-

Na základě zkušeností s komunitními kompostárnami v okolních obcích jsou
zvažována i jiná řešení nakládání s BIO odpadem. Jako jedna z variant se nabízí
možnost spolupráce se soukromým zemědělcem, který disponuje zařízením
umožňujícím zpracování tohoto materiálu. Bude zapotřebí vyřešit především
otázku dopravy materiálu z Majdaleny na místo zpracování. Zřejmě bude za potřebí
obstarat velkokapacitní kontejnery, ve kterých bude materiál shromažďován a
přepravován.

Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.

2. Schválení rozpočtu obce Majdalena na rok 2020
Rozpočet obce Majdalena na rok 2020 byl zastupitelstvu obce podrobně vysvětlen.
Návrh usnesení: Schválení rozpočtu obce Majdalena na rok 2020 jako přebytkového.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/14/9.12.2019 - ZO schválilo rozpočet obce Majdalena na rok 2020 jako
přebytkový.
Usnesení č. 3 bylo přijato
Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Majdalena na roky 2021 až 2023
Pan starosta předložil střednědobý výhled na roky 2021 až 2023.
Návrh usnesení: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Majdalena na roky 2021 až
2023
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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USNESENÍ č. 4/14/9.12. 2019 – ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena
na roky 2021 až 2023
Usnesení č. 4 bylo přijato
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena na roky 2021 až 2023 byl schválen.

4. Schválení ceny stočného pro rok 2020.
V souladu s předpokládaným vývojem inflace pro rok 2020 je navržena cena stočného na rok
2020 ve výši 46,63 Kč vč. DPH.
Obec Majdalena, dle „Smlouvy o nájmu a provozování kanalizace“ stanovila pro hospodářský
rok 2020 nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek ve výši: 44 042,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Schválení ceny stočného na rok 2020 ve výši 46,63 Kč vč. DPH.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 5/14/9. 12. 2019 – ZO schválilo cenu stočného na rok 2020 ve výši 46,63 Kč vč.
DPH.
Usnesení č. 5 bylo přijato

5. Cena nájemného za pozemky: parc. č. 283/16 a parc. č. 283/31
Pan starosta podal informaci o žádosti vlastníka pozemků parc. č. 283/16 a parc. č. 283/31 na
navýšení ceny nájemného za tento pozemek obci Majdalena z přechozích 1 Kč/m2 na 2 Kč/m2.
Pan starosta navrhuje cenu za pronájem pozemku změnit na 1,50 Kč/m2 .
Návrh usnesení: Schválení navýšení ceny nájemného na 1,50 Kč/m2
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 6/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje navýšení ceny nájemného na 1,50 Kč/m2
Usnesení č. 6 bylo přijato

6. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Majdalena č. 2/2019 o odpadech
Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh obecně závazné vyhlášky obce (dále jen OZV)
Majdalena č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Majdalena s platností od 1. 1. 2020. OZV č. 2/2019 nahrazuje OZV č. 1/2005 ze dne 1. 5. 2005.
Návrh usnesení: Schválení OZV obce Majdalena č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Majdalena s účinností od 1. 1. 2020.
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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USNESENÍ č. 7/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje OZV obce Majdalena č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Majdalena s účinností od 1. 1.
2020.
Usnesení č. 7 bylo přijato

7. Schválení Pasportu místních komunikací obce Majdalena
Pan starosta seznámil podrobně zastupitele obce s Pasportem místních komunikací, který
vypracovala firma PasProRea s.r.o., a o kterém informoval již na předchozím zastupitelstvu.
Návrh usnesení: Schválení Pasportu místních komunikací obce Majdalena
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 8/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje Pasport místních komunikací obce Majdalena.
Usnesení č. 8 bylo přijato
Dále informoval o návrhu Pasportu dopravního značení, který je v připomínkovém řízení.

8. Návrh na mimořádnou odměnu pro starostu obce Majdalena
Pan místostarosta předložil ZO návrh na mimořádnou odměnu pro starostu obce Majdalena
Davida Sekáče. Odměnu navrhuje ve výši jednoho měsíčního platu starosty obce. Mimořádnou
odměnu navrhuje za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce:
-

za vytvořením informačního systému pro občany obce prostřednictvím SMS zpráv,
e-mailů a Facebooku;

-

za zlepšení informovanosti a komunikace obecního úřadu s občany;

-

za aktivní spolupráci na tvorbě nových webových stránek;

-

za zajišťování setkávání s občany na různá témata (v roce 2019 proběhlo setkání na
téma: kanalizace, připravuje se setkání na téma odpady).

Návrh usnesení: Schválení mimořádné odměny pro starostu obce Majdalena Davida Sekáče za
splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve výši jednoho měsíčního platu
starosty
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ č. 9/14/9.12.2019 – ZO schválilo mimořádnou odměnu pro starostu obce
Majdalena Davida Sekáče za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve
výši jednoho měsíčního platu starosty
Usnesení č. 9 bylo přijato
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9. Ostatní, připomínky, diskuse
Paní Fürstová informovala o každoroční Bohoslužbě slova na Štědrý den, která začíná od 16
hodin v Majdalenském kostele, kde bude možnost si odnést Betlémské světlo.
Pan starosta informoval zastupitele obce o:
 přípravě smlouvy s firmou EKO-PF s.r.o. na zajištění sběru a likvidace jedlých tuků a
olejů. Jedna nádoba bude umístěna u obecního úřadu a druhá na sídlišti Sloupárna;
 plánu na zakoupení zametačů, předložil ZO dva návrhy nabídek;
 plánovaném lednovém setkání s občany na téma odpady, bude přizván zástupce
společnosti EKO-KOM;
 možnosti podat žádost na dotace na kulturu. Žádosti se podávají od 2. ledna. Navrhuje
vstoupit do projektu „Rok tradic, kultury a pospolitosti v Majdaleně“. V rámci tohoto
projektu by byly realizovány nejrůznější kulturní akce, na kterých by se formou dotace
podílel Jihočeský kraj.
Návrh usnesení: Schválení vstoupení do projektu – „Rok tradic, kultury a pospolitosti
v Majdaleně“
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 10/14/9.12.2019 – ZO schválilo vstoupení do projektu – „Rok tradic, kultury a
pospolitosti v Majdaleně“
Usnesení č. 10 bylo přijato
Dále informoval o nabídce vlastníka pozemku parc. č. 401/3 prodat pozemek, který je součástí
hřiště u školy, Obci Majdalena. Cena by byla stanovena odhadcem.
Návrh usnesení: Schválení odkoupení pozemku parc. č. 401/3 v katastrálním území Majdalena
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 11/14/9.12.2019 – ZO schválilo odkoupení pozemku parc. č. 401/3
v katastrálním území Majdalena
Usnesení č. 11 bylo přijato

Ukončeno: 21:35

USNESENÍ č. 1/14/9. 12. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Karel Fürst a Mgr. Martina Fürstová
Usnesení č. 1 bylo přijato
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USNESENÍ č. 2/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje předložený program, se změnou bodu č. 7 – OZV
obce Majdalena č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad – vypuštění z programu.
Schválení Pasportu místních komunikací - zařazení do programu jako bod č. 7
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/14/9. 12. 2019 - ZO schválilo rozpočet obce Majdalena na rok 2020 jako
přebytkový.
Usnesení č. 3 bylo přijato
Rozpočet byl schválen jako přebytkový.
USNESENÍ č. 4/14/9.12. 2019 – ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena
na roky 2021 až 2023
Usnesení č. 4 bylo přijato
Střednědobý výhled rozpočtu obce Majdalena na roky 2021 až 2023 byl schválen.

USNESENÍ č. 5/14/9. 12. 2019 – ZO schválilo cenu stočného na rok 2020 ve výši 46,63 Kč vč.
DPH.
Usnesení č. 5 bylo přijato

USNESENÍ č. 6/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje navýšení ceny nájemného na 1,50 Kč/m2
Usnesení č. 6 bylo přijato

USNESENÍ č. 7/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje OZV obce Majdalena č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Majdalena s účinností od 1. 1.
2020.
Usnesení č. 7 bylo přijato
USNESENÍ č. 8/14/9. 12. 2019 - ZO schvaluje Pasport místních komunikací obce Majdalena.
Usnesení č. 8 bylo přijato
USNESENÍ č. 9/14/9.12.2019 – ZO schválilo mimořádnou odměnu pro starostu obce
Majdalena Davida Sekáče za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve
výši jednoho měsíčního platu starosty
Usnesení č. 9 bylo přijato
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USNESENÍ č. 10/14/9.12.2019 – ZO schválilo vstoupení do projektu – „Rok tradic, kultury a
pospolitosti v Majdaleně“
Usnesení č. 10 bylo přijato
USNESENÍ č. 11/14/9.12.2019 – ZO schválilo odkoupení pozemku parc. č. 401/3
v katastrálním území Majdalena
Usnesení č. 11 bylo přijato

Zapsala:

Lišková Alena

Ověřili:

Karel Fürst
Mgr. Martina Fürstová

Schválil:

David Sekáč
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