
ZÁPIS č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

 6. 5. 2019 

 

Začátek: 19:00 hodin 

Přítomni: Radek Pavelec, Ing. Karel Fürst, Mgr. Martina Fürstová, David Sekáč, Jiří Jindra, 

Miroslav Tvrzický, Bohuslav Pavelec, Radek Urban, Vojtěch Biňovec, Karel Fürst, Mgr. Iva 

Koktavá 

 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková  

Ověřovatelé: Mgr. Iva Koktavá, Vojtěch Biňovec 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 1  

USNESENÍ č. 1/8/6. 5. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Koktavá, Vojtěch Biňovec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

Program: doplnění předloženého programu o jeden bod – Sazebník úhrad za poskytování 

informací 

Návrh usnesení: Schválení programu o doplnění bodu č. 5 - Sazebník úhrad za poskytování 

informací 

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/8/6. 5. 2019 - ZO schvaluje předložený program doplněný o bod č. 5 – Sazebník 

úhrad za poskytování informací 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

1. Kontrola zápisu 

- pan starosta podal informaci o sdělení společnosti ČEVAK 

 že dodatky ke smlouvám dostali všichni majitelé smluv 

 čištění jímek – dále bude probíhat dle smlouvy 

 preambule – ve smlouvě o odpovědnosti za jímky – znamená, že majitel 

nemovitosti zodpovídá za to, co do ní vypouští a v případě poruchy informuje 

provozovatele  
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- proběhla rekonstrukce elektroinstalace na vodáckém tábořišti, předáno v pořádku 

Obci Majdalena 

Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.  

 

2. Revokace usnesení č. 7/7/8.4.2019 Dodatek k nájemní a podnájemní smlouvě č. 4 

pro nájemce VVT 

 

Vzhledem k chybně provedenému výpočtu při stanovení ceny nájmu provozovateli VVT 

na rok 2019 bylo zapotřebí vyvěsit záměr s opravenou částkou, aby mohl být dodatek 

č. 4 schválen. Proto pan starosta navrhuje revokaci usnesení z předešlého zasedání 

zastupitelstva.  

Návrh usnesení: Zrušení usnesení č. 7/7/8.4.2019 Dodatek k nájemní a podnájemní smlouvě č. 

4 pro nájemce VVT 

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/8/6. 5. 2019 - ZO zrušuje usnesení č. 7/7/8.4.2019 Dodatek k nájemní 

a podnájemní smlouvě č. 4 pro nájemce VVT 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

3. Schválení nového znění dodatku k nájemní a podnájemní smlouvě č. 4 pro nájemce 

VVT 

Na základě zveřejnění nového záměru změnit nájemní a podnájemní smlouvu, ke kterému 

nebyli žádné připomínky, předkládá pan starosta nový dodatek k nájemní a podnájemní 

smlouvě č. 4 pro nájemce VVT. 

Návrh usnesení: Schválení Dodatku k nájemní a podnájemní smlouvě č. 4 pro nájemce VVT 

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/8/6. 5. 2019 - ZO schvaluje Dodatek k nájemní a podnájemní smlouvě č. 4 pro 

nájemce VVT 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

4. Oceňování občanů – životní jubilea 

Pan starosta předložil Opatření starosty obce Majdalena č. 1/2019 k oceňování významných 

životních jubileí občanů obce Majdalena.  
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ZO vzalo na vědomí 

 

5. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací 

Pan starosta předložil ke schválení Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu 

nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU 

o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 

Sazebník s platností od 7. 5. 2019 do 31. 12. 2024. 

 

Návrh usnesení: Schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací 

PRO: 11    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/8/6. 5. 2019 - ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

6. Ostatní, připomínky, diskuse 

- pan Urban navrhl zkusit oslovit občany Majdaleny, zda by někdo neměl zájem vést kroniku 

obce Majdalena 

- pan starosta sdělil, že již avizované tašky na sklo od společnosti EKO-KOM budou rozdány 

během roznášení hlasovacích lístků k volbám do EU 

- na příští rok je třeba vymyslet a zajistit jiné místo na hromadění pro svážení objemného 

odpadu v lokalitě garáže – Sloupárna. To stávající je nevhodné.  

- neformální setkání zastupitelů s občany proběhne v pohostinství U Petříků nebo v předsálí 

kulturního zařízení. První téma je plánováno o kanalizaci v obci Majdalena. Termín je zatím 

plánován na konec května. Setkání se zúčastní i zástupci společnosti ČEVAK.  

- na úřední desce byla vyvěšena informace o porovnání cen vodného a stočného za rok 2018 

- vznikají provizorní webové stránky obce, pan starosta ukázal zastupitelům první fázi 

 

 

Ukončeno: 20:25 

 

 

 

USNESENÍ č. 1/8/6. 5. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Iva Koktavá, Vojtěch Biňovec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 2/8/6. 5. 2019 - ZO schvaluje předložený program o doplnění bodu č. 5 – 

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 3/8/6. 5. 2019 - ZO zrušuje usnesení č. 7/7/8.4.2019 Dodatek k nájemní 

a podnájemní smlouvě č. 4 pro nájemce VVT 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 4/8/6. 5. 2019 - ZO schvaluje Dodatek k nájemní a podnájemní smlouvě č. 4 pro 

nájemce VVT 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 5/8/6. 5. 2019 - ZO schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

 

Zapsala:  Lišková Alena 

Ověřili:  Mgr. Iva Koktavá 

  Vojtěch Biňovec 

 

Schválil:  David Sekáč 

 


