
ZÁPIS č. 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

 3. 6. 2019 

 

Začátek: 19:03 hodin 

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

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

Omluveni: Vojtěch Biňovec 

 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková  

Ověřovatelé: Mgr. Martina Fürstová, Karel Fürst 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/9/3. 6. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Martina Fürstová, Karel Fürst 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

Program: předložený program, jak byl navržen 

Návrh usnesení: Schválení programu, tak jak byl navržen 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/9/3. 6. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

1. Kontrola zápisu 

Pan starosta informoval mj. o: 

- proběhlém setkání s občany, které mělo kladné odezvy 

- rozdání tašek na sklo 

19:07 dorazil pan Jiří Jindra 

Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.  
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2. Rozpočtové opatření č. 3 

Pan starosta podal informaci o rozpočtovém opatření č. 3 

- navýšení nájemného  

- navýšení částky za opravy 

- navýšení částky na sport 

ZO vzalo na vědomí 

 

3. Změna ceny nájmu za hrobová místa od následujícího roku 

Vzhledem k tomu, že nynější ceník z roku 1997 již není adekvátní k pokrytí nákladů na údržbu 

hřbitova, navrhl pan starosta zastupitelům obce navýšení nájmů za hrobová místa. Stávající 

ceny nájmů za hrobová místa a urnová místa jsou následující:  

Malý hrob:  8 Kč na rok 

Velký hrob:  16 Kč na rok 

Urnové místo:  50 Kč na rok  

 

Návrh nového ceníku na hrobová a urnová místa:  

Malý hrob:   50 Kč na rok 

Velký hrob:   100 Kč na rok 

Urnové místo:  50 Kč na rok 

S účinností od 1. 1. 2020 

 

Návrh usnesení: Schválení nového ceníku na hrobová a urnová místa s účinností od 1. 1. 2020 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/9/3.6. 2019 - ZO schvaluje nový ceník na hrobová a urnová místa s účinností 

od 1. 1. 2020 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

4. Změna charakteru výkonu funkce místostarosty 

Prozatím je funkce místostarosty jako uvolněná pozice (Ustavující zasedání zastupitelstva 

obce). Pan starosta navrhuje, aby od 11. 6. 2019 byla pozice místostarosty, jako neuvolněná 

pozice. Výše odměny je určena dle tabulky – nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 1. 1. 2018. 

Neuvolnění členové zastupitelstva, vykonávající funkci místostarosty obce: 22 134 Kč.  
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Návrh usnesení: Schválení změny charakteru výkonu funkce místostarosty z uvolněného na 

neuvolněného od 11. 6. 2019 s výší odměny dle tabulky NV - 22 134 Kč. 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 1 

USNESENÍ č. 4/9/3. 6. 2019 - ZO schvaluje změnu charakteru výkonu funkce místostarosty 

z uvolněného na neuvolněného od 11. 6. 2019 s výší odměny dle tabulky NV - 22 134 Kč. 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

5. Schválení Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2018 

Pan starosta předložil Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2018, jehož návrh byl od 30. 4. 

2019 zveřejněn, jak na webových stránkách-úřední desce, tak i na úřední desce u obecního 

úřadu. Předkládá jej zastupitelstvu obce ke schválení.  

Návrh usnesení: Schválení Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2018 

PRO: 10   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/9/3. 6. 2019 - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2018 bez 

výhrad.  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2018 byl schválen bez výhrad. 

 

6. Podpora provozu linky bezpečí 

Pan starosta podal informaci o žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z. s., která žádá 

částku 5 000,- na jejich podporu. Navrhl hlasovat o finanční podpoře Linky bezpečí. 

Návrh usnesení: Schválení finanční podpory Linky bezpečí, z.s., částkou 5 000,- 

PRO: 0   PROTI: 10    ZDRŽEL SE: 0 

Návrh nebyl přijat 

 

7. Ostatní, připomínky, diskuse 

- Obec Majdalena byla oslovena sdružením Turistická oblast Třeboňsko, aby se vyjádřila, 

či chce nadále setrvávat v tomto sdružení. Do této doby platil členské příspěvky SORT, 

jehož je Majdalena členem, nyní, ale příspěvek ve výši 10,- Kč za 1 občana bude obec 

platit sama. Pan starosta oslovil zastupitele, aby zvážili pro a proti a vyjádřili svůj názor. 
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Návrh usnesení: Schválení setrvání obce Majdalena ve sdružení Turistická oblast Třeboňsko 

PRO: 2   PROTI: 7    ZDRŽEL SE: 1 

Návrh nebyl přijat 

 

- pan starosta navrhuje do budoucna (od Nového roku) navýšit poplatek za pronajímání 

sálu v kulturním zařízení – změna ceníku, podmínek pronajímání i pro soukromé akce 

(svatby, jubilea).  

- na některém z příštích zastupitelstev obce bude provedena kontrola rozhlasového 

zařízení 

- vytvoření statutu Fondu obnovy – potřeba svolání pracovní schůzky 

- proběhla informace o organizaci Pouti, která se uskuteční 27. 7. 2019 

20:30 – paní Koktavá opustila zasedací místnost 

20:32 – návrat paní Koktavé 

- ukázka nově vznikajících webových stránek obce Majdalena 

 

 

Ukončeno: 20:54 

 

 

 

USNESENÍ č. 1/9/3. 6. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Martina Fürstová, Karel Fürst 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/9/3. 6. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

 

USNESENÍ č. 3/9/3.6. 2019 - ZO schvaluje nový ceník na hrobová a urnová místa s účinností 

od 1. 1. 2020 

Usnesení č. 3 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 4/9/3. 6. 2019 - ZO schvaluje změnu charakteru výkonu funkce místostarosty 

z uvolněného na neuvolněného od 11. 6. 2019 s výší odměny dle tabulky NV - 22 134 Kč. 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 5/9/3. 6. 2019 - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2018 bez 

výhrad.  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Lišková Alena 

Ověřili:  Mgr. Martina Fürstová 

  Karel Fürst 

 

Schválil:  David Sekáč 

 


