
ZÁPIS č. 24 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

9. 11. 2020 

 

Začátek: 19:02 hodin 

Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Chovaňáková, Karel Fürst, Jiří Jindra, Mgr. Martina Fürstová, 

Bohuslav Pavelec, Radek Pavelec, Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Ing. Karel Fürst 

Omluveni: Marie Hamerníková 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková  

Ověřovatelé: Radek Urban, Radek Pavelec 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/24/9.11.2020 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Radek Urban, Radek Pavelec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

Program: předložený program 

Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, tak jak byl předložen. 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/24/9.11.2020 - ZO schválilo předložený program tak jak byl předložen. 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisů ze zasedání ZO č. 22 a č. 23 

- odkoupení pozemku parc. č. 388 – pan starosta oslovil sousedy přilehlého pozemku, 

zda by souhlasili s parkovištěm. Záměr hodnotili kladně.  

- Město Třeboň již zažádalo o poražení lípy na tomto pozemku z důvodu špatného stavu 

a tím i hrozby pádu.  

 

Kontrola obou zápisů proběhla bez připomínek.  
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4. Schválení dotace na sociální a zdravotní služby 

Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh na schválení dotace na sociální a zdravotní 

služby.  

Jedná se o:  

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. 

Oblastní charita Třeboň  

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň 

Ledax, o.p.s., České Budějovice 

 

Pan starosta navrhuje všem navýšit dotaci o 500 Kč proti loňskému roku. Tedy 6 500,-  

 

Návrh usnesení: Schválení neinvestiční dotace na sociální a zdravotní služby ve výši:  

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. – 6 500,- 

Oblastní charita Třeboň – 6 500,- 

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň – 6 500,- 

Ledax, o.p.s., České Budějovice – 6 500,- 

 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/24/9.11.2020 - ZO schválilo neinvestiční dotaci na sociální a zdravotní služby 
ve výši: Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. – 6 500 Kč, Oblastní charita Třeboň – 6 500 
Kč, Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň – 6 500 Kč, Ledax, o.p.s., České Budějovice – 
6 500 Kč 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

 

5. Schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2021 

Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení Plán údržby vodohospodářského majetku pro 

rok 2021, ve kterém je plán revize a čištění kanalizací na rok 2021 první část obce.  

 

 Návrh usnesení: Schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2021 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/24/9. 11. 2020 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro 

rok 2021 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

Pan starosta předložil zastupitelům obce návrh rozpočtu obce Majdalena na rok 2021. 

Podrobně jim vysvětlil položky. Návrh rozpočtu bude po dobu nejméně 15 dní před jeho 

schválením vyvěšen na úřední desce.  
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7. Rozpočtové opatření č. 10 

ZO byla podána informace k rozpočtovému opatření č. 10, které se týká navýšení výdajů na 

opravy kanalizace, za svoz odpadu a zvýšení příjmů za výběr za kupony PDO.  

ZO vzalo na vědomí. 

 

8. Inventury 2020 

Ke schválení byl ZO předložen panem starostou Plán inventur na rok 2020, které proběhnou 

v době od 21. 12.2020 do 21. 1. 2021. 

Návrh usnesení: Schválení Plánu inventur na rok 2020  

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/24/9.11.2020 - ZO schválilo Plán inventur na rok 2020. 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

Ústřední inventarizační komise: předseda: Karel Fürst, členové: Alena Lišková, Jan Pavelec, 

odpovědný pracovník: David Sekáč 

Návrh usnesení: Schválení Ústřední inventarizační komise v navrženém složení  

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 6/24/9.11.2020 - Schválení Ústřední inventarizační komise v navrženém složení 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

Komise pro SDH: předseda: Josef Pavelec, členové: Radek Urban, Radek Pavelec, odpovědný 

pracovník: Josef Pavelec 

Návrh usnesení: Schválení inventarizační komise pro úsek SDH v navrženém složení  

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 2 

USNESENÍ č. 7/24/9.11.2020 - Schválení inventarizační komise pro úsek SDH v navrženém 

složení 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

Komise pro ZŠ a MŠ Majdalena: předseda: Mgr. Renata Kočí, členové: Ilona Hešíková, Dagmar 

Lipková, odpovědný pracovník: Mgr. Iva Chovaňáková 

Návrh usnesení: Schválení inventarizační komise pro úsek ZŠ a MŠ Majdalena v navrženém 
složení  

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 
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USNESENÍ č. 8/24/9.11.2020 - Schválení inventarizační komise pro úsek ZŠ a MŠ Majdalena 
v navrženém složení 

Usnesení č. 8 bylo přijato 

Komise pro úsek OÚ, Obec, dílny, kulturní zařízení + inventarizace pohledávek a závazků: 

předseda: Karel Fürst, členové: Alena Lišková, Jan Pavelec, odpovědný pracovník: David Sekáč 

Návrh usnesení: Schválení inventarizační komise pro úsek OÚ, Obec, dílny, kulturní zařízení + 
inventarizace pohledávek a závazků v navrženém složení  

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 9/24/9.11.2020 - Schválení inventarizační komise pro úsek OÚ, Obec, dílny, 
kulturní zařízení + inventarizace pohledávek a závazků v navrženém složení 

Usnesení č. 9 bylo přijato 

 

9. Návrh na mimořádnou odměnu starostovi obce – předkládá pan místostarosta 

Pan místostarosta předložil ZO návrh na mimořádnou odměnu pro starostu obce Majdalena 

Davida Sekáče. Odměnu navrhuje ve výši jednoho měsíčního platu starosty obce ve výplatě za 

měsíc listopad. Mimořádnou odměnu navrhuje za splnění mimořádných nebo zvláště 

významných úkolů obce: 

- za zajištění výměny oken v kulturním zařízení a zprovoznění a úklid KZ; 

- za zajištění průběhu voleb výuky v době rekonstrukce ZŠ 

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 ve výplatě za listopad. 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 1 

USNESENÍ č. 10/24/9.11.2020 – ZO schválilo mimořádnou odměnu pro starostu obce 

Majdalena Davida Sekáče za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve 

výši jednoho měsíčního platu starosty ve výplatě za listopad. 

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

10. Zahájení jednání o odkoupení rybníku „Fuks“ 

ZO pan starosta navrhuje vstoupit do jednání se zástupci města Třeboň, jakožto vlastníka 

rybníku „Fuks“, který se nachází na KÚ obce Majdalena a na kterém v současnosti hospodaří 

MO ČRS Třeboň, o odkoupení tohoto rybníka, případně i přilehlých pozemků ve vlastnictví 

města Třeboň. Starosta předložil zastupitelům znalecké posudky (odhady) zmíněných 

nemovitostí.  

Pan starosta tedy navrhuje zahájit jednání o odkoupení rybníku „Fuks“ vč. přilehlých pozemků. 
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Návrh usnesení: Schválení zahájení jednání o odkoupení rybníku „Fuks“ vč. přilehlých pozemků 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 11/24/9.11.2020 – ZO schválilo zahájení jednání o odkoupení rybníku „Fuks“ vč. 

přilehlých pozemků 

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

Obec Majdalena uvažuje, že s rybníčkem by i nadále hospodařil rybářský spolek, který tam 

hospodaří nyní. 

  

11. Ostatní, připomínky, diskuse 

Pan Urban informoval o stavění Vánočního stromku - dle současné koronavirové situace není 

možné naplánovat s veřejností. Proběhne, podle toho, jak se bude situace vyvíjet.  

Pan Pavelec B. podal informaci o žádosti obyvatelky paní K.L. o opravu komunikace u jejího 

pozemku a následně i části jejího pozemku, který je vzhledem ke špatnému stavu komunikace, 

poškozován projíždějícími vozidly. 

 

Ukončeno: 20:28 

 

 

USNESENÍ č. 1/24/9.11.2020 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Radek Urban, Radek Pavelec 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/24/9.11.2020 - ZO schválilo předložený program tak jak byl předložen. 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 3/24/9.11.2020 - ZO schválilo neinvestiční dotaci na sociální a zdravotní služby 
ve výši: Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. – 6 500 Kč, Oblastní charita Třeboň – 6 500 
Kč, Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň – 6 500 Kč, Ledax, o.p.s., České Budějovice – 
6 500 Kč 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 4/24/9. 11. 2020 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro 

rok 2021 

Usnesení č. 4 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 5/24/9.11.2020 - ZO schválilo Plán inventur na rok 2020. 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 6/24/9.11.2020 - Schválení Ústřední inventarizační komise v navrženém složení 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 7/24/9.11.2020 - Schválení inventarizační komise pro úsek SDH v navrženém 

složení 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

USNESENÍ č. 8/24/9.11.2020 - Schválení inventarizační komise pro úsek ZŠ a MŠ Majdalena 
v navrženém složení 

Usnesení č. 8 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 9/24/9.11.2020 - Schválení inventarizační komise pro úsek OÚ, Obec, dílny, 
kulturní zařízení + inventarizace pohledávek a závazků v navrženém složení 

Usnesení č. 9 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 10/24/9.11.2020 – ZO schválilo mimořádnou odměnu pro starostu obce 

Majdalena Davida Sekáče za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce ve 

výši jednoho měsíčního platu starosty ve výplatě za listopad. 

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 11/24/9.11.2020 – ZO schválilo zahájení jednání o odkoupení rybníku „Fuks“ vč. 

přilehlých pozemků 

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

 

 

 

Zapsala:  Lišková Alena 

Ověřili:  Radek Urban 

  Radek Pavelec 

Schválil:  David Sekáč 


