ZÁPIS č. 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
9. 9. 2019

Začátek: 19:03 hodin
Přítomni: David Sekáč, Jiří Jindra, Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Karel Fürst, Vojtěch
Biňovec, Ing. Karel Fürst, Mgr. Martina Fürstová, Mgr. Iva Koktavá
Omluveni: Radek Pavelec, Bohuslav Pavelec

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Vojtěch Biňovec
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/11/9. 9. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Vojtěch Biňovec
Usnesení č. 1 bylo přijato

Program: předložený program, jak byl navržen
Návrh usnesení: Schválení programu, tak jak byl navržen
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/11/9.9. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato

1. Kontrola zápisu
Pouť v obci Majdalena – pan starosta poděkoval všem, kteří se na organizaci podíleli. Dále pak
paní Fürstové, za výbornou přípravu a organizaci duchovní části a panu Biňovcovi, zástupci TJ
Sloupárna Majdalena, a to za výbornou pořadatelskou činnost. Celkově měla Pouť velmi dobrý
ohlas. Na večerní pouťovou zábavu se dostavilo 86 návštěvníků.
19:07 se dostavil pan Jiří Jindra.
Pan starosta informoval o zaevidování žádosti o odkoupení objektu v blízkosti vlakového
nádraží č.p. 51 vč. pozemku. Správa železniční dopravní cesty a společnost České dráhy zaslali
informaci o zaevidování žádosti.
Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.

2. Rozpočtové opatření č. 5
Pan starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 5 na vědomí.
ZO vzalo na vědomí

3. Směrnice č. 2/2019 Obce Majdalena – Statut fondu obnovy vodohospodářského
majetku
Pan starosta předložil zastupitelstvu obce Směrnici č. 2/2019 – Statut fondu obnovy
vodohospodářského majetku. Směrnice byla vytvořena na základě plánu obnovy
vodohospodářského majetku, v souladu s Koncesní smlouvou se společností ČEVAK a.s.
Návrh usnesení: Schválení Směrnice č. 2/2019 Obce Majdalena – Statut fondu obnovy
vodohospodářského majetku
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 3/11/9.9. 2019 - ZO schválilo Směrnici č. 2/2019 Obce Majdalena – Statut fondu
obnovy vodohospodářského majetku
Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Zprávy z finančního a kontrolního výboru za I. pololetí roku 2019
Předsedové finančního a kontrolního výboru přednesli zprávy výborů za I. pololetí roku 2019.
- předsedkyně finančního výboru, Mgr. Iva Koktavá – Zápis z provedené finanční
kontroly za I. pololetí roku 2019 finančním výborem OÚ Majdalena a Zápis z provedené
kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Majdalena finančním výborem za I. pololetí roku 2019.
- předseda kontrolního výboru, Radek Urban – Zápis z provedené kontroly kontrolního
výboru Obce Majdalena za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
ZO vzalo na vědomí

5. Informace o přeložení VO od č.p. 16 k č.p. 25 a o možnosti vybudování chodníku
Pan starosta podal informaci o možnosti vybudování nového chodníku. Je vypracován návrh
projektu na přeložení veřejného osvětlení po pravé straně silnice ve směru na Třeboň.
Odhadované náklady by se mohly pohybovat až kolem 1,5 mil. korun. Při hledání řešení
finančního zajištění této akce se objevila možnost získání atraktivní dotace na výstavbu
chodníku, který je v dotčené lokalitě zapotřebí především z hlediska bezpečnosti. Bylo by
vhodné oslovit majitele pozemků a organizace spravující inženýrské sítě, včetně PČR.
V případě technické a ekonomické dostupnosti této stavby začít pracovat na její realizaci.
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6. Ostatní, připomínky, diskuse
Provozování sálu v kulturním zařízení (dále jen KZ) Majdalena:
- co se týká pronajímání sálu KZ, je třeba aktualizovat nynější ceny. Vzhledem k tomu, že
provozní náklady energií neustále stoupají, musí se ceny nastavit tak, aby byly pokryty
provozní náklady KZ;
- dále, je třeba hledat řešení zajištění obsluhy veřejných akcí, jakými jsou např. bály
a taneční zábavy. Osoba, která tuto činnost zajišťuje, musí být držitelem oprávnění
k prodeji alkoholických nápojů. Dosavadní spolupráce s panem M.D. byla ukončena.
O zajišťování obsluhy zmíněných akcí nemá pan M.D. již zájem.
Ukončeno: 20:32

USNESENÍ č. 1/11/9. 9. 2019 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Vojtěch Biňovec
Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/11/9.9. 2019 - ZO schvaluje předložený program, tak jak byl navržen
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/11/9.9. 2019 - ZO schválilo Směrnici č. 2/2019 Obce Majdalena – Statut fondu
obnovy vodohospodářského majetku
Usnesení č. 3 bylo přijato

Zapsala:

Lišková Alena

Ověřili:

Ing. Karel Fürst
Vojtěch Biňovec

Schválil:

David Sekáč
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