ZÁPIS č. 25 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
7. 12. 2020

Začátek: 19:00 hodin
Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Chovaňáková, Marie Hamerníková, Jiří Jindra, Mgr. Martina
Fürstová, Bohuslav Pavelec, Radek Pavelec, Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Ing. Karel Fürst
Omluveni: Karel Fürst

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Mgr. Martina Fürstová
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/25/7.12.2020 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Mgr. Martina Fürstová
Usnesení č. 1 bylo přijato

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Program: předložený program, pan starosta navrhuje program doplnit o – jako bod 7 - Návrh
Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“, a jako
bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 11.
Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, o doplnění – jako bod 7 - Návrh Dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“, a jako bod č. 8
– Rozpočtové opatření č. 11.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/25/7.12.2020 - ZO schválilo předložený program, o doplnění – jako bod 7 Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení
objektu“, a jako bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 11.
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Kontrola zápisu ze zasedání ZO č. 24
- žádost o odkup rybníčku Fuks – je připravena žádost.
Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.

4. Schválení rozpočtu obce Majdalena na rok 2021
Pan starosta předložil zastupitelům obce ke schválení rozpočet obce Majdalena na rok 2021.
Návrh rozpočtu byl ve stanovené lhůtě po dobu nejméně 15 dní před jeho schválením vyvěšen
na úřední desce. Po tuto dobu nebyly obdrženy žádné připomínky.
Návrh usnesení: Schválení rozpočtu obce Majdalena na rok 2021 jako schodkového.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/25/7.12.2020 - ZO schválilo rozpočet obce Majdalena na rok 2021 jako
schodkový.
Usnesení č. 3 bylo přijato
Rozpočet byl schválen jako schodkový.

5. Aktualizace sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2021 vč. ceníku na rok
2021
Pan starosta podrobně informoval zastupitele o obsahu sazebníku úhrad za poskytování
informací pro rok 2021 a ceníku na rok 2021.
Návrh usnesení: Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2021 vč. ceníku
na rok 2021
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
USNESENÍ č. 4/25/7. 12. 2020 - ZO schválilo aktualizaci sazebníku úhrad za poskytování
informací pro rok 2021 vč. ceníku na rok 2021
Usnesení č. 4 bylo přijato

6. Schválení ceny stočného pro rok 2021
Společnost ČEVAK předložila návrh ceny stočného na rok 2021 ve výši 42,55 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Schválení ceny stočného na rok 2021 ve výši 42,55 Kč bez DPH.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 5/25/7. 12. 2020 – ZO schválilo cenu stočného na rok 2021 ve výši 42,55 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 5 bylo přijato

7. Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení

objektu“
Pan starosta předložil zastupitelstvu obce Majdalena návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ
Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“. Dodatek č. 2 je navržen z důvodu změny
projektu, protože namísto plánovaných vsakovacích boxů bude proveden retenční vsak
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o objemu 5m3, kam budou plastovým potrubím DN 110 odvedeny všechny dešťové vody ze
střechy objektu.
V průběhu realizace výše uvedené investiční akce zadavatel rozhodl o budoucím plánovaném
využívání dešťových vod za účelem splachování WC v budově školy.
V souvislosti s výše uvedeným se cena za dílo mění následovně:
Celková smluvní cena bez DPH: 4 452 121,43 Kč
Celková smluvní cena včetně DPH: 5 387 066,93 Kč
Celková smluvní cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 4 453 273,72 Kč
Celková smluvní cena ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH: 5 388 461,2 Kč
Návrh usnesení: Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva,
odvlhčení objektu“
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 6/25/7. 12. 2020 – ZO schválilo Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena –
havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“
Usnesení č. 6 bylo přijato
8. Rozpočtové opatření č. 10
ZO byla podána informace k rozpočtovému opatření č. 11, které se týká navýšení výdajů
v souvislosti s částečnou úhradou za zpracování územního plánu.
ZO vzalo na vědomí.

9. Ostatní, připomínky, diskuse
Pan starosta informoval o zaslané žádosti Římskokatolické farnosti Třeboň o možnosti
v budoucnu odkoupit budovu, kde je umístěna mateřská škola Majdalena a dále o probíhající
rekonstrukci ZŠ Majdalena, která probíhá dle plánu.
Ukončeno: 19:55

USNESENÍ č. 1/25/7.12.2020 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Ing. Karel Fürst, Mgr. Martina Fürstová
Usnesení č. 1 bylo přijato
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USNESENÍ č. 2/25/7.12.2020 - ZO schválilo předložený program, o doplnění – jako bod 7 Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení
objektu“, a jako bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 11.
Usnesení č. 2 bylo přijato
USNESENÍ č. 3/25/7.12.2020 - ZO schválilo rozpočet obce Majdalena na rok 2021 jako
schodkový.
Usnesení č. 3 bylo přijato
Rozpočet byl schválen jako schodkový.

USNESENÍ č. 4/25/7. 12. 2020 - ZO schválilo aktualizaci sazebníku úhrad za poskytování
informací pro rok 2021 vč. ceníku na rok 2021
Usnesení č. 4 bylo přijato

USNESENÍ č. 5/25/7. 12. 2020 – ZO schválilo cenu stočného na rok 2021 ve výši 42,55 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 5 bylo přijato

USNESENÍ č. 6/25/7. 12. 2020 – ZO schválilo Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena –
havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“
Usnesení č. 6 bylo přijato

Zapsala:

Lišková Alena

Ověřili:

Mgr. Martina Fürstová
Ing. Karel Fürst

Schválil:

David Sekáč
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