ZÁPIS č. 42 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA
23. 5. 2022

Začátek: 19:03 hodin
Přítomni: David Sekáč, Radek Urban, Karel Fürst, Radek Pavelec, Marie Hamerníková, Miroslav
Tvrzický, Bohuslav Pavelec, Mgr. Iva Chovaňáková, Mgr. Martina Fürstová, Ing. Karel Fürst
Omluveni: Jiří Jindra

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel: Alena Lišková
Ověřovatelé: Miroslav Tvrzický, Ing. Karel Fürst
PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ č. 1/42/23.5.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Miroslav Tvrzický, Ing. Karel Fürst
Usnesení č. 1 bylo přijato

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Program: pan starosta navrhuje doplnění programu o bod č. 8 – Stanovení počtu členů
Zastupitelstva obce Majdalena pro volební období 2022 – 2026.
Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, s doplněním bodu č. 8 – Stanovení počtu
členů Zastupitelstva obce Majdalena pro volební období 2022 – 2026.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 2/42/23.5.2022 - ZO schválilo předložený program, s doplněním bodu č. 8 –
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Majdalena pro volební období 2022 – 2026.
Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
a) Kupní smlouva k pozemku parc. č. 387/2 na k.ú. Majdalena – zaslán návrh na vklad NA
Katastrální úřad
b) Rybníček Fuks (koupě) - Zastupitelstvo města Třeboně stáhlo bod z jednání z důvodu
projednání možnosti směnit pozemky za pozemky obce Majdalena.
Vzhledem k tomu, že obec Majdalena vlastní pouze pozemky místních komunikací a jim
přilehlých částí, či zastavěné plochy, připadal by v úvahu ke směně pouze pozemek parc.

č. 537/6 na k.ú. Majdalena o velikosti 13 154 m2. Pan starosta tedy navrhuje nabídnout jej
zastupitelům města Třeboně ke směně.
Návrh usnesení: Schválení nabídky pozemku parc. č. 537/6 na k.ú. Majdalena o velikosti 13 154
m2 ke směně za rybník Fuks a jemu přilehlých pozemků
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/42/23.5.2022 - ZO schválilo nabídku pozemku parc. č. 537/6 na k.ú.
Majdalena o velikosti 13 154 m2 ke směně za rybník Fuks a jemu přilehlých pozemků
Usnesení č. 3 bylo přijato
Kontrola zápisu proběhla bez připomínek.
4. Schválení podání žádosti o dotaci – Veřejné prostranství u OÚ v Majdaleně
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vyhlásila dne 2. 5. 2022 Výzvu č. 9 k předkládání Žádostí
o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Na tuto
dotaci by bylo možné čerpat až 80% celkové částky. Tuto dotaci by bylo možné využít
k rekonstrukci veřejného prostranství u OÚ.
19:16 pan Fürst opustil zasedací místnost
19:17 vrátil se zpět
Pan starosta tedy navrhuje podat žádost o dotaci na veřejné prostranství u OÚ v Majdaleně
Návrh usnesení: Schválení podání žádosti o dotaci: Veřejné prostranství u OÚ v Majdaleně
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 4/42/23.5.2022 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci: Veřejné prostranství u
OÚ v Majdaleně
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Rozpočtové opatření č. 2
Pan starosta předložil zastupitelům obce rozpočtové opatření č. 2
1) Navýšení o přijaté dotace
2) Prostředky na hasičské auto – dotace
3) Cyklozávod
Návrh usnesení: Schválení rozpočtového opatření č. 2.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 5/42/23.5.2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č. 5 bylo přijato
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6. Schválení daru SDH Majdalena
Dne 23. 4. 2022 proběhl svoz železného odpadu. Obcí Majdalena bylo pověřeno ke svozu SDH
Majdalena, které zajistilo sběr i svoz. Pan starosta navrhuje zastupitelstvu schválit dar pro
hasiče ve výši 44 400,- Kč, která odpovídá částce, za kterou byl železný šrot vykoupen.
Možný střet zájmů z důvodu členství v SDH oznámili:
Mgr. Iva Chovaňáková, David Sekáč, Radek Urban, Radek Pavelec, Miroslav Tvrzický, Marie
Hamerníková
Návrh usnesení: Schválení daru pro Sdružení dobrovolných hasičů Majdalena ve výši 44. 400,PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 6/42/23.5.2022 – ZO schválilo dar pro Sdružení dobrovolných hasičů Majdalena
ve výši 44. 400,Usnesení č. 6 bylo přijato

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sloupárna Majdalena
Na předchozím zastupitelstvu obce, byla schválena dotace TJ Sloupárna Majdalena ve výši
30 000,- Kč a na základě toho pan starosta předložil ZO návrh veřejnosprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
Návrh usnesení: Schválení veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sloupárna
Majdalena ve výši 30 000,- Kč.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 7/42/23.5.2022 – ZO schválilo veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ
Sloupárna Majdalena ve výši 30 000,- Kč.
Usnesení č. 7 bylo přijato

8. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Majdalena pro volební období 2022 –
2026.
Prezident ČR vyhlásil na dny 23. – 24. 9. 2022 konání voleb do zastupitelstev obcí. V souladu s
ustanoveními § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších
předpisů musí zastupitelstvo obce stanovit počet členů zastupitelstva pro následující volební
období.
Návrh usnesení: Schválení stanovení zastupitelstva obce Majdalena pro volební období 2022 –
2026 v počtu 11 členů.
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 8/42/23.5.2022 – ZO schválilo zastupitelstvo obce Majdalena pro volební
období 2022 – 2026 v počtu 11 členů.
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Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Diskuse, připomínky, ostatní
Paní Fürstová:
 přednesla žádost skautského oddílu, zda obec Majdalena nemá nějaké prostory
k uložení/skladování podsad stanů na jejich tábory – bohužel obec žádnými volnými
prostory nedisponuje;
 v týdnu od 11. – 15. 7. 2022 bude pořádat „tábor“ pro 30 ukrajinských dětí, požádala,
zda by obec Majdalena nemohla poskytnout nějakou dotaci - zastupitelé nejsou proti,
a na příštím zasedání ZO bude odhlasována výše dotace.
Pan starosta informoval:
 o žádosti pana Kosa (kniha DVA GENERÁLOVÉ. Čeští vlastenci z jedné majdalenské
chalupy), který oslovil obec Majdalena se žádostí o spolupodílení se na financování
pamětní desky k těmto významným osobnostem. Deska by byla umístěna na domě
restaurace U Petříků a část by přispěl i majitel nemovitosti. V případě příspěvku by
obec měla právo vyjádřit se ke vzhledu pamětní desky;
Návrh usnesení: Schválení spolupodílení se na financování pamětní desky k významným
osobnostem (DVA GENERÁLOVÉ. Čeští vlastenci z jedné majdalenské chalupy)
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 9/42/23.5.2022 – ZO schválilo spolupodílení se na financování pamětní desky
k významným osobnostem (DVA GENERÁLOVÉ. Čeští vlastenci z jedné majdalenské chalupy)
Usnesení č. 9 bylo přijato
 potřebě rekonstrukce místní komunikace v částech Herda a okolo Zlaté stoky. Aby bylo
možné zadat veřejnou zakázku, jakým způsobem je oprava nejvhodnější, navrhuje pan
starosta nechat udělat diagnostický průzkum vozovky pomocí sond. Po průzkumu bylo
možné zpracovat zadání výběrového řízení na opravu vozovky nejvhodnějším
způsobem;
Návrh usnesení: Schválení zadání diagnostického průzkumu místní komunikace na Herdě a
kolem Zlaté stoky
PRO: 7

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 2

USNESENÍ č. 10/42/23.5.2022 – ZO schválilo zadání diagnostického průzkumu místní
komunikace na Herdě a kolem Zlaté stoky
Usnesení č. 10 bylo přijato

Ukončeno: 19:55
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USNESENÍ č. 1/42/23.5.2022 – ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena
Lišková, ověřovatelé: Miroslav Tvrzický, Ing. Karel Fürst
Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/42/23.5.2022 - ZO schválilo předložený program, s doplněním bodu č. 8 –
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Majdalena pro volební období 2022 – 2026.
Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/42/23.5.2022 - ZO schválilo nabídku pozemku parc. č. 537/6 na k.ú.
Majdalena o velikosti 13 154 m2 ke směně za rybník Fuks a jemu přilehlých pozemků
Usnesení č. 3 bylo přijato

USNESENÍ č. 4/42/23.5.2022 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci: Veřejné prostranství u
OÚ v Majdaleně
Usnesení č. 4 bylo přijato

USNESENÍ č. 5/42/23.5.2022 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č. 5 bylo přijato

USNESENÍ č. 6/42/23.5.2022 – ZO schválilo dar pro Sdružení dobrovolných hasičů Majdalena
ve výši 44. 400,Usnesení č. 6 bylo přijato

USNESENÍ č. 7/42/23.5.2022 – ZO schválilo veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ
Sloupárna Majdalena ve výši 30 000,- Kč.
Usnesení č. 7 bylo přijato

USNESENÍ č. 8/42/23.5.2022 – ZO schválilo zastupitelstvo obce Majdalena pro volební
období 2022 – 2026 v počtu 11 členů.
Usnesení č. 8 bylo přijato

USNESENÍ č. 9/42/23.5.2022 – ZO schválilo spolupodílení se na financování pamětní desky
k významným osobnostem (DVA GENERÁLOVÉ. Čeští vlastenci z jedné majdalenské chalupy)
Usnesení č. 9 bylo přijato
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USNESENÍ č. 10/42/23.5.2022 – ZO schválilo zadání diagnostického průzkumu místní
komunikace na Herdě a kolem Zlaté stoky
Usnesení č. 10 bylo přijato

Zapsala:

Alena Lišková

Ověřili:

Miroslav Tvrzický
Ing. Karel Fürst

Schválil:

David Sekáč
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