
Zápis č. 5/2017 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 29. 10. 2017 
 
 

Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří 
Košina, Ladislav Kopačka viz prezenční listina 

 
 
Omluveni:        
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek 
    Jiří Košina    
 
 

Program:  
1 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 3.9.2017 
3 Žádost  ZO ČSV Lomnice nad Lužnicí  o příspěvek na činnost  
4 Žádost Jednoty s.d. Jindřichův Hradec o příspěvek na provoz 
5       Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1016991717 
6       Výběrové řízení na dodavatele drobných stavebních prací 
7       Návrh rozpočtu na rok 2018 
8       Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 
9       Rozpočtové opatření č. 6 
10       Příspěvek na mikulášskou nadílku 
11       Územní plán 
12       Výše odměn členů zastupitelstva 
13       Pasport místních komunikací 
14       Směna pozemků – geodetické zaměření 

    
 

        
 

 
  
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:  Jan Hešík 
 
   ověřovatelé:  Jiří Košina 
      Josef Špírek 
 
Hlasování: 
 

                                 Pro: 7                 Proti:0           Zdržel se: 0 
 

 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 3.9.2017. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 
 
3) Starosta podal zastupitelstvu informaci o žádosti ZO ČSV Lomnice nad Lužnicí o dotaci. 
Dotace nebude poskytnuta. 
           . 
Hlasování: 

                                  Pro: 7         Proti: 0            Zdržel se: 0 
 

 
4) Starosta podal zastupitelstvu žádost Jednoty s.d. Jindřichův Hradec o dotaci na provoz 
obchodu. Po zralé úvaze dotace nebude poskytnuta. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7        Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
5) Starostou byl předložen návrh smlouvy se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném 
převodu pozemků (smlouva č. 1016991717). Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením 
této smlouvy. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování:  

    Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

 
6) Dle usnesení z minulého zasedání zastupitelstva (4/2017 pod bodem 9) byly osloveny 3 
firmy k podání nabídky na drobné stavební práce: prodloužení kanalizačního řadu DN 200 
mm Holický (46 metrů), Dvořáčková (40 metrů), prodloužení místní komunikace 10 c (40 
metrů) a přeliv návesního rybníčku. Starostou byla podána informace o nabídkách 
oslovených firem a zastupitelstvo vybírá jako zhotovitele VHS – Vodohospodářské stavby, 
spol. s.r.o. České Budějovice s nejnižší cenovou nabídkou. Nabídky s výzvou budou 
přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 



 
 
7) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2018. Tento byl řádně vyvěšen 
v souladu s § 26 odst. 1)  vyhl. 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn  dálkový přístup). 
Závaznými ukazateli jsou pro rok 2018 paragrafy schváleného rozpočtu. Rozpočet byl přijat 
všemi hlasy přítomných zastupitelů. Rozpočet bude přílohou tohoto zápisu.  

 
 

Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
8) Obecní zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020. Tento 
byl řádně vyvěšen v souladu s § 26 odst. 1)  vyhl. 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn  
dálkový přístup). Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 byl přijat všemi hlasy 
přítomných zastupitelů a bude přílohou tohoto zápisu.  

 
Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
9) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5.  Bude přílohou tohoto zápisu 
 
Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
10) Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Mikulášskou nadílku dětem ve výši do 
2 000 Kč. Obec zajistí finančně, SDH organizačně. 
 
Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

 
 
11) Starosta byl pověřen ověřením doby platnosti stávajícího územního plánu obce Frahelž. 
Zároveň byl pověřen zjištěním ceny za úpravu stávajícího ÚP, tak, aby byl uveden 
do souladu se současnými právními předpisy. 
 
Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 



12) Starostou byla podána informace o nové právní úpravě, kterou se mění právní poměry a 
odměňování členů zastupitelstev obcí. V souladu s nově platnou úpravou se s platností od 
1.1.2018 upravuje měsíční odměna pro starostu obce, výše odměn ostatních členů 
zastupitelstva zůstává nezměněná. Viz příloha. 
 
Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
13) Vzhledem k očekávanému bezúplatnému nabytí pozemků pod komunikacemi v katastru 
obce zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním s autorem stávajícího pasportu místních 
komunikací o jeho aktualizaci. 
 

Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
14) Obecní zastupitelstvo souhlasí s objednávkou geodetického zaměření rozdělení 
pozemků p.č. 949/15, 940/2 a 15/2 pro případnou budoucí směnu. 
 

 
Hlasování: 

                                           Pro:7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:    Jan Hešík         …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek             …..................... 
 
     Jiří Košina     …..................... 
     
 

 
…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 
 
 

 
 



Přílohy zápisu: 
1)      Žádost ZO ČSV Lomnice nad Lužnicí + usnesení 
2)      Žádost Jednoty s.d.  Jindřichův Hradec + usnesení 
3) Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1016991717 
4) Výběrové řízení na stavební práce – výzva + nabídky firem 
5) Návrh rozpočtu na rok 2018  
6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 
7) Rozpočtové opatření č. 6 
8) Odměny členů zastupitelstva od 1.1.2018 
9) Geometrický plán pozemků k rozdělení 


