
ZÁPIS č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

9. 3. 2020 

 

Začátek: 19:03 hodin 

Přítomni: David Sekáč, Jiří Jindra, Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Ing. Karel Fürst, Mgr. 

Martina Fürstová, Radek Pavelec, Mgr. Iva Koktavá, Vojtěch Biňovec  

Omluveni: Karel Fürst, Bohuslav Pavelec 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková  

Ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Vojtěch Biňovec  

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/16/9. 3. 2020 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 
Lišková, ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Vojtěch Biňovec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

Program: předložený program, pan starosta navrhuje zařadit do programu jako bod 10 - 

schválení investičního záměru na sanaci Základní školy Majdalena 

Návrh usnesení: Schválení předloženého programu se změnou: zařazení do programu jako bod 

10 - schválení investičního záměru na sanaci Základní školy Majdalena 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje předložený program se změnou: zařazení do 

programu jako bod 10 - schválení investičního záměru na sanaci Základní školy Majdalena  

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 

 odkup pozemku parc. č. 401/3 na k.ú. Majdalena je momentálně ve fázi zaplombování 

katastrálním úřadem, kupní smlouva je podepsána; 

 domovní čerpací stanice – podrobně bude pan starosta informovat v bodě 6. 

 

Kontrola zápisu, proběhla bez připomínek.  
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4. Zprávy z finančního a kontrolního výboru za rok 2019 

Paní Mgr. Koktavá, předsedkyně finančního výboru a pan Urban, předseda kontrolního výboru 

předložili zápis z finanční a kontrolní kontroly za rok 2019 a informovali zastupitele jejich 

obsahu  

ZO vzalo na vědomí 

 

 
5. Inventury za rok 2019 

Pan starosta informoval o proběhlé inventuře za rok 2019 a předložil návrhy inventarizačních 
komisí na vyřazení majetku.  

Návrh usnesení: Schválení vyřazení majetku navrhovaného inventarizačními komisemi  

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/16/9. 3. 2020 – ZO schválilo vyřazení majetku navrhovaného inventarizačními 
komisemi 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

6. Domovní čerpací stanice nově připojených nemovitostí 

Pan starosta předběžně hovořil s majiteli u nových nemovitostí, kteří preferují možnost – 

věnovat jímky vč. čerpadel obci Majdalena, která se následně o zařízení bude starat. 

Je tedy potřeba připravit administrativní záležitosti.  

Návrh usnesení: Schválení možnosti bezúplatného převodu domovních čerpacích stanic nově 

připojených nemovitostí do majetku obce Majdalena  

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje možnost bezúplatného převodu domovních 

čerpacích stanic nově připojených nemovitostí do majetku obce Majdalena  

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

 

7.  Rozpočtové opatření č. 1 

Pan starosta informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č. 1, které se týká změn:  

 přidělená dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje; 

 prostředky na projekt Rok tradic, kultury a pospolitosti v Majdaleně; 

 renovace chladícího boxu. 

ZO vzalo na vědomí 
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8. Rozpočtové opatření č. 2 

Pan starosta informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č. 2, které se týká změn:  

 koupě pozemku č. 401/3; 

 prostředky na kontejnery, sběrné nádoby na olej; 

 nákup myčky. 

ZO vzalo na vědomí 

 

9. Rozpočtové opatření č. 3 

Pan starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č. 3 ke schválení. 

Rozpočtové opatření se týká prostředků na nákup kontejnerů na bioodpad a mimořádného 

přídělu do fondu obnovy vodohospodářského majetku. 

Návrh usnesení: Schválení rozpočtového opatření č. 3 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje rozpočtového opatření č. 3 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

10. Schválení investičního záměru na sanaci Základní školy Majdalena 

Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh na renovaci základní školy. Renovace by se 

uskutečnila za pomoci dotace vyhlášené ministerstvem financí ČR. Jednalo by se o sanaci 

základní školy. Prostory celého dolního podlaží jsou vlhké, tvoří se tam plísně. Akce by 

zahrnovala mj.: 

 tlakové injektážní clony; 

 těsnící stěrky; 

 sanační omítkový systém; 

 odisolování podlah; 

 renovace elektroinstalace. 

Se žádostí o tento projekt pomůže obci Majdalena Místní akční skupina Třeboňsko, o.p.s. (dále 
jen „MAS“).  

19:45 se dostavil pan Bohuslav Pavelec 

Návrh usnesení: Schválení investičního záměru – název akce – ZŠ Majdalena – havarijní stav 

zdiva, odvlhčení objektu 

PRO:10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 6/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje investiční záměr – název akce – ZŠ Majdalena – 

havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu. 

Usnesení č. 6 bylo přijato 
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11. Ostatní, připomínky, diskuse 

Pan Ing. Fürst se dotázal pana starosty, v jakém stavu je setkání s občany ve věci přípravy 

územního plánu, který mu vysvětlil, že příprava územního plánu je velmi složitá a stále ještě 

v přípravách. Setkání je tedy odloženo. Předpokládá, že do konce května by již mělo být 

uskutečněno.   

Pan starosta informoval zastupitele obce o:  

 nabídce Mezinárodní policejní asociace o propagaci obce Majdalena 

 žádosti občana Majdaleny o návrhu zvážení zajištění postřiku proti komárům v obci 

Majdalena 

 

20:15 pí Koktavá opustila zasedací místnost 

 

 zametači k multikáře, který má přijít v nejbližších dnech 

 

20:16 pí Koktavá se dostavila do zasedací místnosti 

 

 žádosti společnosti Sloupárna o spolupráci při využívání zametače  

 

 

Ukončeno: 20:47 

 

 

 

USNESENÍ č. 1/16/9. 3. 2020 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 
Lišková, ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Vojtěch Biňovec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 
USNESENÍ č. 2/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje předložený program se změnou: zařazení do 

programu jako bod 10 - schválení investičního záměru na sanaci Základní školy Majdalena  

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 3/16/9. 3. 2020 – ZO schválilo vyřazení majetku navrhovaného inventarizačními 

komisemi 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 4/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje možnost bezúplatného převodu domovních 

čerpacích stanic nově připojených nemovitostí do majetku obce Majdalena  

Usnesení č. 4 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 5/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje rozpočtového opatření č. 3 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 6/16/9. 3. 2020 - ZO schvaluje investiční záměr – název akce – ZŠ Majdalena – 

havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu. 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Lišková Alena 

Ověřili:  Ing. Karel Fürst 

  Vojtěch Biňovec 

Schválil:  David Sekáč 

 


