
Zápis č. 26 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26.12.2010 
 
 

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

 
Omluveni: Jan Bušta 
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec 
    Karel Hrubý 
 
 
Program:  

1         Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 7.11.2010 
3 Příkaz starosty č.1/2010 provedení inventarizace majetku obce 
4 Dodatek ke smlouvě 28T/1998 o dodávce sluţeb v oblasti odpadového  

hospodářství. 
5 Dodatek č.6 k dohodě o podmínkách zajištění plnění docházky  
 v mateřských školách mezi městem Veselí nad Luţnicí a obcí Frahelţ  
           ze dne 1.11.2005 
6         Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích 
7 Rozpočtové opatření č. 6 
8 Směna, ev odkoupení pozemků  
9 Pronájem obecních pozemků  
10 Příspěvek ČSCH na výstavu drobného zvířectva 
11 Příspěvek na mikulášskou nadílku 
12 Zpráva z valné hromady SORTU 
13 Zpráva z valné hromady DSO HAMR 
14 Informace o novele nařízení č.37/2003 Sb. 
15 Směrnice k systému zpracování účetnictví 
16 Zařazení rekonstrukce veřejného osvětlení do inv. Soupisu 
17 Podání ţádosti o dotaci na stavbu kanalizace  
18 Příspěvek obce na dětský maškarní karneval 

 
 
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.. 
 
 
 



 
 
1) Bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Navrţeni byli:  zapisovatel:  Jan Hešík 
   ověřovatelé:  Jaroslav Malec 
     Karel Hrubý 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 7.11.2011. Veškeré uloţené 
krátkodobé úkoly splněny 
 
 
3) Příkaz starosty č.1/2010 k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010. 
Příkaz bude přílohou tohoto zápisu. 
Hlasování: 

 Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

4) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schválilo Dodatek ke smlouvě 
28T/1998 o dodávce sluţeb v oblasti odpad. Hospodářství s Technickými sluţbami Třeboň 
s.r.o. Bude přílohou tohoto zápisu 
 
Hlasování: 
 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
  
 

5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí s  Dodatkem č.6 
k dohodě o podmínkách zajištění plnění docházky v mateřských školách mezi městem 
Veselí nad Luţnicí a obcí Frahelţ ze dne 1.11.2005. Bude přílohou tohoto zápisu 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 

6) Obecnímu zastupitelstvu byla navrţena k schválení Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o 
místních poplatcích. Vyhláška bude řádně vyvěšena, svěšena a odeslána na  Ministerstvo 
vnitra . Bude zanesena do evidence právních předpisů obce a bude přílohou tohoto zápisu. 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

7) Rozpočtové opatření č. 6: Navrţeno schválení rozpočtového opatření č.6 
Bude přílohou tohoto zápisu 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
 
8) Starosta navrhl vyřadit z programu  schválení odkoupení či směnu části pozemku p.č. 
933/1 od majitelů za účelem rozšíření místní komunikace a to za odhadní cenu pro nezájem 
majitelů. Záměr obce byl řádně vyvěšen a svěšen z úřední desky obce. 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 

9) Zastupitelstvo na minulém zasedání stanovilo podmínky pro pronájem zemědělských 
pozemků. Záměr obce byl řádně vyvěšen a svěšen z úřední desky.Obecnímu zastupitelstvu 
byly doručeny 2 nabídky od fy. Ponědraţ, s.r.o. a od Soukromého zemědělce p. Romana 
Prokeše. Obě nabídky splňují podmínky stanovené obecním zastupitelstvem a   po zváţení 
zastupitelstvem byla vybrána nabídka p. Romana Prokeše jak cenově výhodnější. Starosta je 
pověřen podpisem nájemní smlouvy. Bude přílohou tohoto zápisu, včetně nabídek. 
Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
10) Příspěvek ČSCH na výstavu drobného zvířectva byl navrţen jako loni 5 000Kč. 
 Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
11) Obecní zastupitelstvo dodatečně schvaluje příspěvek na mikulášskou nadílku pro děti do 
výše 2000 Kč. 
Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
12).Starosta podal zprávu z valné hromady SORTU Třeboňsko. O přípravě IV. etapy 
skládky ve Stráţi nad Neţárkou.  Financování skládky bude probíhat ve  splátkách počínaje 
rokem 2011, dle počtu obyvatel viz tabulka bude přílohou tohoto zápisu. Jelikoţ pro příští 
rok jsme s touto částkou nepočítali v rozpočtu, bude hrazena z přebytku hospodaření 
v minulých letech, tedy za předpokladu ţe bude SORTEM poţadována. 
Hlasování:  
                                             Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
13) Starosta informoval zastupitele o jednání na  valné hromadě DSO Hamr, a o stanovení 
výše vodného a stočného pro rok 2011. Pro rok 2011 byla stanovena cena  33.28 Kč. bez 
daně za m3 + pevná sazba za vodoměr 320 Kč bez DPH. 
 
14) Starosta informoval zastupitele o novele nařízení č. 37/2003Sb o sníţení odměn členům 
zastupitelstev územních samosprávných orgánů a to v průměru o 5%. Obecní zastupitelstvo 
nebude měnit výši odměn podle nového nařízení neboť ţádná s odměn nepřesahuje novou 
maximální hranici dle nařízení. 
Hlasování: 
    Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 



15) Starosta navrhl zastupitelstvu  schválit směrnici k systému zpracování účetnictví včetně 
vzorových podpisů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
16) Starosta informoval zastupitele o ukončení rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci. 
Z tohoto důvodu dojde v inventurním soupisu k vyřazení starého osvětlení a zařazení 
nového. Toto starosta ukládá provést účetní obce. Dále dojde k vyřazení z inventurního 
soupisu starého a nepotřebného zařízení k původnímu počítači ( Fax, Tiskárna , a doplňky). 
Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
17) Obecní zastupitelstvo se rozhodlo podat ţádost o dotaci z fondu Jihočeského kraje na 
rozvoj vodovodů a kanalizací, na dokončení a odkanalizování části obce kde zatím 
kanalizace není (Bárta-Špírek), a souhlasí s financováním dle podmínek přidělení dotace. 
Vlastní financování bude provedeno z přebytků hospodaření z minulých let. 
Ţádost o dotaci z fondu Ministerstva zemědělství na ČOV a přivaděče podáme v lednu 
prostřednictvím fy. Garanta a.s.. Starosta je pověřen podpisem smlouvy s Fy Garanta a.s. 
Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
18) Příspěvek obce na dětský karneval bude jako kaţdoročně do 2 500 Kč. 
Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Zapsala:   Jan Hešík         …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Malec …..................... 
 
   Karel Hrubý           …..................... 
     
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

starosta 
 

Přílohy zápisu:1)     Příkaz starosty č.1/2010 k provedení inventarizace majetku obce  
                                 k 31.12.2010. 

   2)     Dodatek ke smlouvě 28T/1998 o dodávce sluţeb v oblasti odpadového  
                                 hospodářství 

   3)     Dodatek č.6 k dohodě o podmínkách zajištění plnění docházky  
 v mateřských školách mezi městem Veselí nad Luţnicí a obcí Frahelţ  

 ze dne 1.11.2005 
4) Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích 
5)  Rozpočtové opatření č. 6   
6)  Pronájem obecních pozemků smlouva( nabídky+ smlouva) 



7)  Tabulka SORTU 
8)  Směrnice k systému zpracování účetnictví 

        
 


