
ZÁPIS č. 2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

24. 10. 2022 

 

Začátek: 18:58 hodin 

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

Pavelec, Ing. Šárka Tvrzická, Pavel Melichar, Jiří Hešík   

Omluveni:  Radek Urban, Mgr. Iva Chovaňáková 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková 

Ověřovatelé: Jiří Hešík, Jiří Jindra 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/2/24.10.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Jiří Hešík, Jiří Jindra 

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. 2/2/24.10.2022 - ZO schvaluje program tak jak byl předložen. 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce   

a) složení slibu nově zvoleného zastupitelstva 

b) volba starosty a místostarosty 

c) volba ostatních funkcí členů zastupitelstva 

d) rozhodnutí o odměnách za výkon funkce 

e) jmenování členů do komisí – veřejná zakázka na „Veřejné prostranství u OÚ 

v Majdaleně“ 

f) dotace na projekt „My v tom Jihočechy nenecháme“ 

g) schválení Smlouvy o dílo na opravu ČOV Majdalena 

 

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.  
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4. Schválení podpisových vzorů nově zvoleného zastupitelstva obce Majdalena 

Na základně směrnice k systému zpracovávání účetnictví č. 1/2010 starosta obce předložil 

podpisové vzory nově zvoleného zastupitelstva obce na období 2022 – 2024.  

Návrh usnesení: Schválení podpisových vzorů nově zvoleného zastupitelstva obce Majdalena 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/2/24.10.2022 - ZO schvaluje podpisové vzory nově zvoleného zastupitelstva 
obce Majdalena 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

5. Financování fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Majdalena 

Pan starosta informoval zastupitel o zvyšujících se nákladech na obnovu vodohospodářského 

majetku (dále jen „OVM“). Od roku 2023 bude potřeba navýšit objem finančních prostředků 

fondu obnovy vodohospodářského majetku. Směrnicí č. 3/2019 Statut fondu obnovy 

vodohospodářského majetku bylo určeno na OVM 500 000,- Kč ročně, což při nynějších 

narůstajících se cenách již nebude stačit. Pan starosta navrhuje od 1. 1. 2023 vydat 

aktualizovanou směrnici s navýšením prostředků na 1 000 000,- Kč ročně. 

Návrh usnesení: Schválení přípravy nové směrnice – Statut fondu obnovy vodohospodářského 

majetku s navýšením finančních prostředků 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/2/24.10.2022 - ZO schvaluje přípravu nové směrnice – Statut fondu obnovy 

vodohospodářského majetku s navýšením finančních prostředků 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

6. Schválení příslibu dofinancování akce „Majdalena – Dopravní automobil“  

Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Majdalena – Dopravní automobil“ je třeba 

doložit usnesení zastupitelstva obce o příslibu dofinancování dané akce.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o DA pro SDH Majdalena, deklarovali možný střet zájmů 

přítomní zastupitelé:  Jindra Jiří, Pavelec Radek, Sekáč David, Tvrzický Miroslav, Tvrzická Šárka  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Majdalena se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou 

cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/2/24.10.2022 – Zastupitelstvo obce Majdalena se zavazuje dofinancovat 

rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních 

zdrojů 

Usnesení č. 5 bylo přijato 
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7. Schválení vyhodnocení výběrového řízení  VZ „Majdalena – Dopravní automobil“ a 

kupní smlouvy s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku. 

Pan starosta předložil zastupitelům obce Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek veřejné 

zakázky „Majdalena – Dopravní automobil“.  Hodnotící komise se sešla 5. 10. 2022 v 10:30 

hodin k vyhodnocení nabídek, které musely být podány do 5. 10. 2022 do 10:00 hodin. Bylo 

podáno 5 nabídek. Po posouzení nabídek zvítězila z důvodu nejnižší nabídkové ceny 

společnost CARent a.s. Společnost byla vyzvána k doplnění chybějících údajů. Společnost 

bohužel sama z výběrového řízení následně odstoupila. Dne 21. 10. 2022 ve 13:00 hodin se 

tedy sešla hodnotící komise znovu a po posouzení nabídkové ceny zvítězila firma Auto Trutnov 

s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o DA pro SDH Majdalena, deklarovali možný střet zájmů 

přítomní zastupitelé:  Jindra Jiří, Pavelec Radek, Sekáč David, Tvrzický Miroslav, Tvrzická Šárka  

Návrh usnesení: schválit vyhodnocení výběrového řízení „Majdalena – Dopravní automobil“, 

kdy se vítězem stala nabídka firmy Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 6/2/24.10.2022 – ZO schválilo vyhodnocení výběrového řízení „Majdalena – 

Dopravní automobil“, kdy se vítězem stala nabídka firmy Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 

566, Trutnov 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

Dále byl zastupitelům předložen návrh Kupní smlouvy s vítězným uchazečem. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o DA pro SDH Majdalena, deklarovali možný střet zájmů 

přítomní zastupitelé:  Jindra Jiří, Pavelec Radek, Sekáč David, Tvrzický Miroslav, Tvrzická Šárka  

Návrh usnesení: schválit návrh Kupní smlouvy „Majdalena – Dopravní automobil“, s vítězem 

VZ - Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 7/2/24.10.2022 – ZO schválilo Kupní smlouvu „Majdalena – Dopravní 

automobil“, s vítězem VZ - Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

8. Rozpočtové opatření č. 4 a 6 

Zastupitelům obce bylo předloženo a vysvětleno rozpočtové opatření č. 4. 

- prostředky na opravu havarijního stavu na ČOV Majdalena 

ZO vzalo na vědomí 
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Dále pan starosta předložil rozpočtové opatření č. 6 

- doúčtování příjmů – dotací, darů 

- výdajů – plyn, volby, prostředky na nákup dopravního automobilu hasičům 

Návrh usnesení: Schválení rozpočtového opatření č. 6 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 8/2/24.10.2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

Usnesení č. 8 bylo přijato 

  

9. Schválení plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2023 

Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení Plán údržby vodohospodářského majetku pro 

rok 2023, který obsahuje též plán revizí a čištění domovních čerpacích stanic na rok 2023.  

 

Návrh usnesení: Schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2023 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 9/2/24.10.2022 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro rok 

2023 

Usnesení č. 9 bylo přijato 

 

10. Protokol z provedené veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Majdalena za I. pololetí 2022 

Pan starosta informoval o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ za I. pololetí roku 2022, 

která proběhla dne 13. 10. 2022 a kterou byla pověřena zaměstnankyně obecního úřadu 

A. Lišková. Zpráva byla zaslána ZO elektronicky jako podklad na zasedání.  

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

ZO vzalo na vědomí 

 

11. Schválení vyhodnocení výběrového řízení VZ „Veřejné prostranství u OÚ 

Majdalena“ a Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku 

Pan starosta předložil zastupitelům obce Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek veřejné 

zakázky „Veřejné prostranství u OÚ v Majdaleně“.  Hodnotící komise se sešla 24. 10. 2022 

v 10:30 hodin k vyhodnocení nabídek, které musely být podány do 24. 10. 2022 do 10:00 

hodin. Byly podány 4 nabídky. Po posouzení nabídek zvítězila z důvodu nejnižší nabídkové 

ceny společnost JIPAMA s.r.o.  

Návrh usnesení: schválit vyhodnocení výběrového řízení „Veřejné prostranství u OÚ v 

Majdaleně“, kdy se vítězem stala nabídka společnosti JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 
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USNESENÍ č. 10/2/24.10.2022 – ZO schválilo vyhodnocení výběrového řízení „Veřejné 

prostranství u OÚ v Majdaleně“, kdy se vítězem stala nabídka společnosti JIPAMA s.r.o., 

Hrachoviště 7, 379 01 

Usnesení č. 10 bylo přijato 

Dále bylo zastupitelům předloženo Rozhodnutí o výběru dodavatele „Veřejné prostranství u 

OÚ v Majdaleně“ 

Návrh usnesení: schválit Rozhodnutí o výběru dodavatele „Veřejné prostranství u OÚ 

v Majdaleně“ 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 11/2/24.10.2022 – ZO schválilo Rozhodnutí o výběru dodavatele „Veřejné 

prostranství u OÚ v Majdaleně“ 

Usnesení č. 11 bylo přijato 

Dále byl zastupitelům předložen návrh Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. 

Návrh usnesení: schválit návrh Smlouvy o dílo „Veřejné prostranství u OÚ v Majdaleně“, s 

vítězem VZ - JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 12/2/24.10.2022 – ZO schválilo Smlouvu o dílo „Veřejné prostranství u OÚ v 

Majdaleně“, s vítězem VZ - JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

12. Diskuse, připomínky, ostatní 

Na obecní úřad Majdalena byla zaslána nabídka společnosti Euronet Services spol. s r.o., na 

umístění bankomatu v obci.  Pan starosta informoval zastupitele o podmínkách společnosti. 

Bohužel pro Majdalenu jsou nevhodné, jak finančně, tak technicky. Dal tedy hlasovat o 

umístění bankomatu.  

Návrh usnesení: umístění bankomatu v obci Majdalena společností Euronet Services spol. 

s r.o., Praha 8 

PRO: 0     PROTI: 8    ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení nebylo přijato 

 

 odhalení pamětní desky dvěma významným majdalenským rodákům, brigádnímu 

generálovi i.m. Tomáši Plchovi a diviznímu generálovi Janu Květoňovi proběhne 28. 10. 

2022 od 16 hodin u pohostinství U Petříků, 

 na dotaz pana místostarosty pan starosta sdělil, že koeficient na daň z nemovitosti je 

stále 2%, 
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 pan Tvrzický navrhl zajistit na začátek Majdaleny směrem od Třeboně informační tabuli 

o rychlosti jízdy. Bohužel neustále někteří řidiči vjíždí do Majdaleny velkou rychlostí.   

 

 

Ukončeno: 20:01 

 

USNESENÍ č. 1/2/24.10.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Jiří Hešík, Jiří Jindra 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/2/24.10.2022 - ZO schvaluje program tak jak byl předložen. 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 3/2/24.10.2022 - ZO schvaluje podpisové vzory nově zvoleného zastupitelstva 
obce Majdalena 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 4/2/24.10.2022 - ZO schvaluje přípravu nové směrnice – Statut fondu obnovy 

vodohospodářského majetku s navýšením finančních prostředků 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 5/2/24.10.2022 – Zastupitelstvo obce Majdalena se zavazuje dofinancovat 

rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních 

zdrojů 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 6/2/24.10.2022 – ZO schválilo vyhodnocení výběrového řízení „Majdalena – 

Dopravní automobil“, kdy se vítězem stala nabídka firmy Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 

566, Trutnov 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 7/2/24.10.2022 – ZO schválilo Kupní smlouvu „Majdalena – Dopravní 

automobil“, s vítězem VZ - Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 

Usnesení č. 7 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 8/2/24.10.2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

Usnesení č. 8 bylo přijato 

  

USNESENÍ č. 9/2/24.10.2022 - ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku pro rok 

2023 

Usnesení č. 9 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 10/2/24.10.2022 – ZO schválilo vyhodnocení výběrového řízení „Veřejné 

prostranství u OÚ v Majdaleně“, kdy se vítězem stala nabídka společnosti JIPAMA s.r.o., 

Hrachoviště 7, 379 01 

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 11/2/24.10.2022 – ZO schválilo Rozhodnutí o výběru dodavatele „Veřejné 

prostranství u OÚ v Majdaleně“ 

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 12/2/24.10.2022 – ZO schválilo Smlouvu o dílo „Veřejné prostranství u OÚ v 

Majdaleně“, s vítězem VZ - JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Lišková 

Ověřili:  Jiří Hešík 

  Jiří Jindra 

Schválil:  David Sekáč 


