
Zápis č. 25 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 
7.11.2010 

 
 

Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Ladislav Kopačka, Karel Hrubý, 
Jaroslav Malec, Jan Bušta, viz  prezenční listina 

 
Omluveni:  
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Kopačka 
    Pavla Malecová 
 
 
Program:  

1         Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Slib zastupitelů 
3 Volba starosty obce 
4 Volba místostarosty obce 
5 Schválení jednacího řádu obce 
6 Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 
7 Rozpočtové opatření č. 5 
8 Stanovení odměn 
9 Podmínky pronájmu obecních pozemků  
10 Chodník u kapličky 
11 Jmenování zástupce obce do DSO Hamr 
12 Odměna za funkci lesního hospodáře 
13 Rozpočet na rok 2011 

 
 
Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce p. Petr Malecha,  který prohlásil,  že 
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 žádné připomínky ani námitky (zápis je řádně 
podepsán ověřovateli). 
 Předložil program jednání – schválen bez připomínek.. 
 
 
1) Bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Navrženi byli:  zapisovatel:  JanHešík 
   ověřovatelé:  Pavla Malecová 
     Ladislav Kopačka 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
 
2) Slib zastupitelů podle § 69 odst. 3. zákona o obcích složil každý přítomný člen 
zastupitelstva do rukou předsedajícího po jím přečteném slibu pronesením slova “slibuji”. 
Složení slibu stvrdil podpisem pod text slibu. Bylo konstatováno, že všichni přítomní 
členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu”. 
Slib s podpisy je nedílnou přílohou tohoto zápisu 
 
 
3) Volba starosty obce: Předsedající konstatoval po dohodě se všemi zastupiteli, že volba 
starosty  bude provedena veřejně. Současně vyzval zastupitele, aby podali své návrhy na 
volbu starosty obce. 
Navržen byl: Petr Malecha 
Hlasování: 

 Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

4) volba místostarosty obce: Předsedající konstatoval po dohodě se všemi zastupiteli , že 
volba místostarosty bude provedena veřejně. Současně vyzval zastupitele, aby podali své 
návrhy na volbu místostarosty obce.  
Navržen byl: Jan Hešík 
Hlasování: 
 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s novým jednacím řádem obce Frahelž pro volební období 
2010/2014. Tento jednací řád  byl navržen ke schválení. 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
Bude přílohou tohoto zápisu 

 
 

6) Volba předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru: Předsedou Finančního výboru 
byl navržen Jaroslav Malec. Jako členové tohoto výboru byli navrženi Karel Hrubý a Jiří 
Košina. Předsedou Kontrolního výboru byl navržen Ladislav Kopačka. Jako členové tohoto 
výboru byli navrženi Jan Bušta a Pavel Sojka.  
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

7) Rozpočtové opatření č. 5: Navrženo schválení rozpočtového opatření č.5 
 Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
Bude přílohou tohoto zápisu 
 
8) Starosta navrhl pro další období ponechat výši odměn pro starostu, místostarostu a členy 
zastupitelstva ve stejné výši jako dosud. 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 



 
 
 

9) Zastupitelstvo stanovilo podmínky pro pronájem zemědělských pozemků. Obec zveřejní 
záměr pronájmu zemědělských pozemků spolu s podmínkami. Zastupitelstvo o budoucím 
nájemci pozemků rozhodne na základě nabídek na prosincovém zasedání. 
Hlasování: 
                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
10) Obecní zastupitelstvo souhlasí s dokončením chodníku u návesní kaple ze zbylého 
materiálu. Pokládku provede fy. Zednictví Dobeš. 
Hlasování: 
                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
11) Jmenování zástupce obce  do DSO Hamr. Navržen starosta obce Petr Malecha 
       Hlasování: 
                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
12) Starosta navrhl odměnu pro pana Jaroslava Hešíka ve výši 2000 Kč. za výkon   
       funkce lesního hospodáře v období 2006-2010. 
       Hlasování: 
  Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
13) Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2011. Tento byl řádně    
       vyvěšen a svěšen v souladu s § 26 odst)1  vyhl. 500/2004 Sb. ( el. podoba a umožněn  
       dálkový přístup). Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto  
       zápisu. Zároveň bylo zastupitelstvo seznámeno s rozpočtovým výhledem. 
       Hlasování: 
                                  Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Zapsal:   Jan Hešík         …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavla Malecová …..................... 
 
   Ladislav Kopačka …..................... 
     
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

starosta 
 
 

Přílohy zápisu: 1) slib volební komise 
   2) usnesení o volbě starosty a místostarosty obce Frahelž 
   3) jednací řád obce 
   4) rozpočtové opatření č. 5 
                                 5) usnesení o volbě zástupce obce DSO Hamr 
                                 6) rozpočet 2011 



 


