
ZÁPIS č. 44 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

27. 6. 2022 

 

Začátek: 19:05 hodin 

Přítomni: David Sekáč, Radek Urban, Karel Fürst, Marie Hamerníková, Miroslav Tvrzický, Mgr. 

Martina Fürstová, Ing. Karel Fürst, Radek Pavelec, Bohuslav Pavelec, Mgr. Iva Chovaňáková 

Omluveni:  Jiří Jindra 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková 

Ověřovatelé: Mgr. Martina Fürstová, Radek Urban 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/44/27.6.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Martina Fürstová, Radek Urban 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

Program: předložený program 

Návrh usnesení: Schválení programu, tak jak byl předložen. 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 2/44/27.6.2022 - ZO schvaluje program tak jak byl předložen. 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce   

a) výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Majdalena 

b) žádost o příspěvek na tábor pro děti z Ukrajiny – schválen, připravena darovací 

smlouva 

c) schválena účetní závěrka za rok 2021 

d) schváleno vyvěšení záměru na pronájem pozemku pod garáží – vyvěšen 

e) pamětní deska – většina zastupitelů souhlasí s variantou – prostý text 

 

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.  
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19:11 – pan Urban opustil zasedací místnost 

19:12 – vrátil se zpět 

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

Pan starosta informoval o proběhlém přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Zpráva 

bude vyvěšena jako součást účetní závěrky a závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2021 

na úřední desce.  

Následně předložil zastupitelům obce Informaci o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb 

a nedostatků. 

Návrh usnesení: Schválení přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/44/27.6.2022 – ZO schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb 

a nedostatků.  

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

5. Schválení závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2021 

Pan starosta předložil Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2021, jehož návrh byl od 10. 6. 

2022 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 2021 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/44/27. 6. 2022 - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2021 bez 

výhrad.  

Usnesení č. 4 bylo přijato 

Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2021 byl schválen bez výhrad. 

 

6. Schválení pronájmu části pozemku parc. 326/3 k umístění garáže vč. smlouvy o 

nájmu 

Dne 8. 6. 2022 byl vyvěšen záměr pronajmout část pozemku parc. č. 326/3 k umístění garáže 

a dne 27. 6. 2022 byl sejmut. Během vyvěšení nebyly podány žádné připomínky ani další žádost 

o pronájem. Pan starosta tedy navrhuje schválit pronájem části pozemku, vč. návrhu smlouvy, 

který předložil zastupitelům, jedinému zájemci, vnučce stávající nájemkyně. 

Návrh usnesení: Schválení pronájmu části pozemku parc. č. 326/3 k umístění garáže, vč. návrhu 

smlouvy paní Makkaiové. 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 
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USNESENÍ č. 5/44/27.6.2022 – ZO schválilo pronájem části pozemku parc. č. 326/3 k umístění 

garáže, vč. návrhu smlouvy paní Makkaiové. 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

7. Informace o činnosti zastupitelstva obce Majdalena za období 2018 - 2022 

Pan starosta předložil shrnutí činnosti zastupitelstva obce Majdalena za volební období 2018 

– 2022 a poděkoval zastupitelům za výbornou spolupráci při řízení obce především panu 

místostarostovi.  

Za toto období bylo aktualizováno a vytvořeno mnoho právních předpisů, důležitých pro 

fungování obce např.:   

- zřízení Fondu obnovy vodohospodářského majetku 

- Směrnice č. 3/2019 Statut fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Majdalena 

- Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 2/2019 o odpadech 

- Řád hřbitova v Majdaleně 

- Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 

- Obecně závazná vyhláška obce Majdalena č. 5/2021, kterou se vydává požární řád obce. 

Dále byly dokončeny některé projekty např.:  

- Pasport místních komunikací a pasport dopravního značení  

- inovace webových stránek  

- zřízení jednotky JSDHO 

- zřízení kontejnerů na bioodpad. 

A další jsou rozpracovány např.: 

- územní plán  

- budova na vlakovém nádraží č.p. 51  

- chodník  

- odkup rybníčku Fuks. 

19:30 dostavil se pan Pavelec R. 

Do rozpočtu obce Majdalena bylo na různých dotacích získáno: 4 414 627,- Kč a o dalších 

2 400 560,- je zažádáno. 

Zastupitelstvo v uplynulém volebním období též usilovně pracovalo na obnově kulturních a 

společenských akcí.   

 

8. Návrh na mimořádnou odměnu starostovi obce – předkládá pan Urban 

Pan Urban 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 

červen. Mimořádnou odměnu navrhuje za splnění mimořádných nebo zvláště významných 

úkolů obce: 
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- za modernizaci a dovybavení kulturního domu v Majdaleně – s využitím dotace 

„Dovybavení KZ“ poskytnuta Státním zemědělským intervenčním fondem 

 

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 červen. 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 1 

USNESENÍ č. 6/44/27.6.2022 – 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 červen. 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

9. Schválení účelové darovací smlouvy na Tábor pro ukrajinské děti  

Na předchozím zasedání ZO byl usnesením č. 5/43/6.6.2022 schválen účelový dar pro Spolek 

Most – České Budějovice (Diecézní centrum pro rodinu) na konání tábora pro ukrajinské děti 

ve výši 15.000,- Kč k zaplacení stravy.   

Pan starosta předkládá návrh účelové darovací smlouvy.  

Návrh usnesení: Schválení účelové darovací smlouvy se Spolkem Most – České Budějovice na 

Tábor pro ukrajinské děti 

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 7/44/27.6.2022 - ZO schválilo účelovou darovací smlouvu se Spolkem Most – 

České Budějovice na Tábor pro ukrajinské děti 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

10. Diskuse, připomínky, ostatní 

Paní Fürstová vznesla dotaz k organizaci Majdalenské pouti ? 

- již probíhá zajišťování organizace.  

23. 7. 2022 sobota: od 11:00 hod. – žehnání vlajce – položení květin u památníku padlých – 

hasičská soutěž – pouťová zábava  

24. 7. 2022 neděle: od 11 hodin – mše v kostele; od 15 hodin - koncerty  

Pan starosta ještě připomněl slavnost u příležitosti 180. výročí založení školy, která se 

uskuteční 29. 6. 2022 od 17 hodin.  

 

Ukončeno: 19:50 
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USNESENÍ č. 1/44/27.6.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Mgr. Martina Fürstová, Radek Urban 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/44/27.6.2022 - ZO schvaluje program tak jak byl předložen. 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 3/44/27.6.2022 – ZO schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb 

a nedostatků.  

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 4/44/27. 6. 2022 - ZO schvaluje Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2021 bez 

výhrad.  

Usnesení č. 4 bylo přijato 

Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2021 byl schválen bez výhrad. 

 

USNESENÍ č. 5/44/27.6.2022 – ZO schválilo pronájem části pozemku parc. č. 326/3 k umístění 

garáže, vč. návrhu smlouvy paní Makkaiové. 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 6/44/27.6.2022 – 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 červen. 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 7/44/27.6.2022 - ZO schválilo účelovou darovací smlouvu se Spolkem Most – 

České Budějovice na Tábor pro ukrajinské děti 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

Zapsala:  Alena Lišková 

Ověřili:  Mgr. Martina Fürstová 

  Radek Urban 

Schválil:  David Sekáč 


