
Zápis č. 22 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 25.4.2010 
 
 

Přítomni:      Petr Malecha, Jan Hešík,   Jaroslav Malec,  Jan Bušta  
Omluveni :   Marta Sojková, Ladislav Kopačka, Karel Hrubý 
Zahájeno: 18:00 
Skončeno: 21:30 
Zapsal :    p. Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Malec,  p. Jan Bušta 
 
 

Program: Zahájení 
            1.  Kontrola usnesení ze dne 28.2.2010 

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a Hodnotící 
zpráva za rok 2009 ( závěrečný účet) obce Frahelţ 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a Hodnotící 
zpráva za rok 2009 ( závěrečný účet) DSO Hamr 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Svazku obcí 
region třeboňsko,návrh rozpočtu na rok 2010 

5. Zimní údrţba místních komunikací 
6. Kupní smlouva pozemku  p.č. 1064 v katastrálním území Frahelţ  
7. Prodej části pozemku  p.č. 933/1 v katastrálním území Frahelţ  
8. Rozpočtové opatření č.2 
9. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí 
10. Pracovník obecního úřadu 
11. Příspěvek na dětský den 
12. Oprava o obnova dětského hřiště 
13. Aktualizace internetových stránek obce 
14. Ţádost o bezúplatný převod pozemků mezi obcemi Val a Frahelţ 

 
 

 
 
 
 

  

 
 Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce p. Petr Malecha, který prohlásil, ţe 
zasedání bylo včas a řádně svoláno dle jednacího řádu. Program jednání a termín zasedání 
zastupitelstva byl řádně vyvěšen. Konstatoval nadpoloviční přítomnost členů zastupitelstva. 
Proti minulému zápisu nebyly vzneseny ţádné připomínky ani námitky (zápis je řádně 
podepsán ověřovateli). 
 Předloţil program jednání – schválen bez připomínek. 
 
 Přistoupeno k volbě ověřovatelů zápisu, zvoleni p. Jaroslav Malec, p. Jan Bušta 
 
 
 



 

1. Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 28.2.2010. Veškeré uloţené 
           krátkodobé úkoly splněny. 
 
 
 
2. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje bez výhrad 

Závěrečný účet obce Frahelţ za rok 2009. Spolu se závěrečným účtem byla 
projednána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. Při 
přezkoumání hospodaření obce Frahelţ za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 
Sb v členění dle předmětu přezkoumání ) § 2 odst. 1 , 2 zákona č. 420/2004 Sb. Byly 
zjištěny chyby, které nemají závaţnost  nedostatků uvedených v ustanovení § 10 
odst. 3  písm. c) zákona č. 420/2004 Sb v členění dle předmětu přezkoumání ) § 2 
odst. 1 , 2 zákona č. 420/2004 Sb. Kontrolou inventurních soupisů účtů bylo zjištěno, 
ţe obec ve svém majetku nevede majetek předaný dle Smlouvy o převodu vlastnictví 
k majetku České republiky ze dne 11.12.2008 – 5 kusů zásahových obleků v celkové 
hodnotě 44.250,15 Kč. V měsíci březnu došlo k přijetí odpovídajícího opatření  a 
k odstranění výše uvedeného nedostatku. Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2009 a Hodnotící zprávu za rok 2009  (závěrečný účet) obce 
Frahelţ bude řádně vyvěšena, svěšena v souladu s § 26 odst)1  vyhl. 500/2004 Sb. ( 
el. podoba a umoţněn dálkový přístup)  a bude přílohou tohoto zápisu. K nápravě 
zjištěných nedostatků bylo přijato toto opatření: Bude provedeno doúčtování majetku 
5 ks hasičských obleků v celkové hodnotě 44 250,15 Kč. O přijatém opatření a o 
provedení nápravy zjištěných nedostatků bude podána zpráva Krajskému úřadu- 
oddělení přezkumu hospodaření do 15 dnů tj. do 10.5.2010. Nadále bude v účetní 
evidenci postupováno tak, aby nedošlo k opomenutí ţádného účetního případu. 

 
3. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje bez výhrad 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a Hodnotící zprávu za rok 
2009 ( závěrečný účet) DSO Hamr. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2009 a Hodnotící zpráva za rok 2009 ( závěrečný účet) DSO Hamr bude řádně 
vyvěšena, svěšena v souladu s § 26 odst)1  vyhl. 500/2004 Sb. ( el. podoba a 
umoţněn dálkový přístup)  a bude přílohou tohoto zápisu 
 

4. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje bez výhrad 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Svazku obcí region 
třeboňsko a návrh rozpočtu na rok 2010. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2009 Svazku obcí region třeboňsko a a návrh rozpočtu na rok 
2010 bude řádně vyvěšen, svěšen v souladu s § 26 odst)1  vyhl. 500/2004 Sb. ( el. 
podoba a umoţněn dálkový přístup)  a bude přílohou tohoto zápisu 

 
5. Zimní údrţba  obecních komunikací byla pro spokojenost občanů i obecního 

zastupitelstva svěřena p. Kopačkovi za loňské ceny 
 
6. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje kupní smlouvu 

na koupi pozemku p.č.1064 o výměře 520 m2, v katastrálním území Frahelţ od p. Š.. 
a pí. Š… za cenu dohodnutou a to 15.000 Kč.  Pozemek  slouţí jako místní 
komunikace, viz zápis č. 21 bod 6. Záměr obce o koupi pozemku byl řádně vyvěšen a 
svěšen. Kupní smlouva bude přílohou tohoto zápisu. 



 
7. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje  prodej části 

pozemku p.č. 933/1, oddělenou geometrickým plánem číslo 141-235/2009VV ze dne 
27.11.2009, který vyhotovil Ing. Zdeněk Víta úředně ověřený zeměměřičský inţenýr 
a to p.č. 933/7 o výměře 65m2 za cenu dle znaleckého posudku a to 2.310 Kč. a to 
všem vlastníkům navazující komunikace p.č. 933/5 v katastrálním území Frahelţ. 
Vklad do katastru nemovitostí a veškeré náklady hradí kupující. Záměr obce o 
prodeji tohoto pozemku byl řádně oznámen na úřední desce. Smlouva a  znalecký 
posudek bude přílohou tohoto zápisu. 
 

8. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí s a schvaluje 
  rozpočtové opatření č.2. Bude přílohou tohoto zápisu 

               
9. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí se smlouvou o 

bezúplatným převodu pozemku p.č.1053 v katastrálním území Frahelţ a pozemku    
p.č. 1055 v katastrálním území Frahelţ z majetku města Lomnice nad Luţnicí do 
majetku obce Frahelţ . Smlouva bude přílohou tohoto zápisu   

 
10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ukončení činnosti administrativně technického 

pracovníka obecního úřadu k březnu tohoto roku. Pracovní povinnosti přejdou na 
starostu a místostarostu. 

 
11. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí  s příspěvkem 

3000 Kč. na dětský den. 
 
12. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí  s příspěvkem 10 

000 Kč. na opravu a obnovu dětského hřiště. 
 
13. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí  s příspěvkem 15 

000 Kč. na  aktualizaci internetových stránek. Plnění veškerých zákonem kladených 
podmínek, jako např. Zákon 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím, 
zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb, 
vyhláška č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách. 

 
14. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí s bezúplatným  

převodem pozemků v majetku obce Val v katastrálním území Frahelţ.do majetku      
           obce Frahelţ. Starosta podá ţádost obci Val. 
                       
 

 
 

Zapsal: Jan Hešík …..................... 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 Jaroslav Malec …..................... 
 
 Jan Bušta           …..................... 
 …………………….. 
                                                                                                                     Petr Malecha    starosta 
 



 
 
 
 
 
 
Příloha zápisu:  
 
                      1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a Hodnotící   
                          zpráva za rok 2009 ( závěrečný účet) obce Frahelţ                
                      2/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a Hodnotící  
      zpráva za rok 2009 ( závěrečný účet) DSO Hamr 

3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Svazku obcí    
     region třeboňsko,návrh rozpočtu na rok 2010 
4/ Kupní smlouva pozemku  p.č. 1064 v katastrálním území Frahelţ 
5/ Kupní smlouva pozemku  p.č. 933/1 v katastrálním území Frahelţ 
6/ Rozpočtové opatření č.2 
7/ Smlouvou o bezúplatným převodu pozemků 
 
 

                       
 
                     
                   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  


