
ZÁPIS č. 4 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA 

12. 12. 2022 

 

 

Začátek: 19:04 hodin 

 

Přítomni: David Sekáč, Karel Fürst, Ing. Karel Fürst, Ing. Šárka Tvrzická, Pavel Melichar, Jiří 

Hešík, Radek Urban, Radek Pavelec, Jiří Jindra 

Omluveni: Miroslav Tvrzický, Mgr. Iva Chovaňáková 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zapisovatel: Alena Lišková 

Ověřovatelé: Ing. Šárka Tvrzická, Ing. Karel Fürst 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

USNESENÍ č. 1/4/12.12.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Ing. Šárka Tvrzická, Ing. Karel Fürst 

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. 2/4/12.12.2022 - ZO schvaluje program tak jak byl předložen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

     

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce   

a) schválení ceny stočného na rok 2023 

b) plán inventur 

c) statut fondu obnovy 

d) sazebník úhrad  

e) ceníky 

f) dotace na zdravotní a pečovatelské služby 
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Pan Melichar informoval o jednání ve věci odchytu zaběhnutých zvířat. Předběžně domluvena 

spolupráce se spolkem v Českých Budějovicích. Ještě se bude jednat o podrobnostech. 

 

Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.  

 

4. Rozpočtové opatření č. 8 

Zastupitelům obce bylo předloženo a vysvětleno rozpočtovému opatření č. 8. 

- navýšení v příjmech na daních 

- navýšení v příjmech na dotacích a pronájmech 

ve výdajích – veřejné osvětlení 

- údržba obce  

- pojištění 

- činnost místní samosprávy 

Návrh usnesení: Schválení rozpočtového opatření č. 8 

PRO: 9     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 3/4/12.12.2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 

Usnesení č. 3 bylo přijato 

 

5. Schválení rozpočtu obce Majdalena na rok 2023 

Pan starosta předložil zastupitelům obce ke schválení rozpočet obce Majdalena na rok 2023. 

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 2023 jako schodkového, kdy jeho 

schodek bude kryt z finančních prostředků na běžném účtu, které vznikly přebytkem 

hospodaření z minulých let. 

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 4/4/12.12.2022 - ZO schválilo rozpočet obce Majdalena na rok 2023 jako 

schodkový, kdy jeho schodek bude kryt z finančních prostředků na běžném účtu, které vznikly 

přebytkem hospodaření z minulých let. 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

Rozpočet byl schválen jako schodkový. 

 

6. Diskuse, připomínky, ostatní 

 pan místostarosta poděkoval hasičům a ostatním podílejícím se na rozsvěcení stromku, 

za velmi dobrou přípravu a organizaci. Akce měla kladné ohlasy;  
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 pan Ing. Fürst informoval o vánoční mši svaté, která se bude konat 24. 12. 2022 od 16 

hodin v kostele v Majdaleně. Bude možné si odnést i Betlémské světlo, dále pak o 

vánočním koncertu, který proběhne 28. 12. 2022 od 17 hodin v kostele v Majdaleně.  

Pan starosta podal zastupitelstvu informaci o proběhlém dopoledním dílčím přezkoumání o 

hospodaření obce Majdalena za I. pololetí 2022. 

Dále předložil zastupitelům návrh na navýšení nájemného obecního bytu v ZŠ Majdalena. Dle 

průzkumu ceny nájemného v místě a čase obvyklé je navrhovaná cena 41 Kč za 1 m2 .  

Návrh usnesení: schválit nájemné obecního bytu v ZŠ Majdalena stanovené na cenu v místě a 

čase obvyklou - 41 Kč za 1 m2  

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 5/4/12.12.2022 - ZO schválilo výši nájemného obecního bytu v ZŠ Majdalena 

stanovené na cenu v místě a čase obvyklou - 41 Kč za 1 m2  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

Pouť v Majdaleně 2023 – v tomto roce by byla pojata v duchu moravské lidové hudby – cimbál, 

dechovka, kapela Javory, případně kapela Fleret 

Pouť bude hrazena buď z rozpočtu obce nebo případně v rámci dotace.  

20:10 pan místostarosta opustil jednací místnost 

20:11 vrátil se zpět 

Po projednání tématu a obsahu pouti byl pan starosta pověřen zjištěním veškerých informací 

a podmínek účinkujících.  

 

Ukončeno: 20:30 

 

USNESENÍ č. 1/4/12.12.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena 

Lišková, ověřovatelé: Ing. Šárka Tvrzická, Ing. Karel Fürst 

Usnesení č. 1 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 2/4/12.12.2022 - ZO schvaluje program tak jak byl předložen 

Usnesení č. 2 bylo přijato 

 

USNESENÍ č. 3/4/12.12.2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 

Usnesení č. 3 bylo přijato 
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USNESENÍ č. 4/4/12.12.2022 - ZO schválilo rozpočet obce Majdalena na rok 2023 jako 

schodkový, kdy jeho schodek bude kryt z finančních prostředků na běžném účtu, které vznikly 

přebytkem hospodaření z minulých let. 

Usnesení č. 4 bylo přijato 

Rozpočet byl schválen jako schodkový. 

 

USNESENÍ č. 5/4/12.12.2022 - ZO schválilo výši nájemného obecního bytu v ZŠ Majdalena 

stanovené na cenu v místě a čase obvyklou - 41 Kč za 1 m2  

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

Zapsala:  Alena Lišková 

Ověřili:  Ing. Šárka Tvrzická 

  Ing. Karel Fürst 

Schválil:  David Sekáč 


