Zápis č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 21.2.2016
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:
Ověřovatelé zápisu
:

Jan Hešík
Josef Špírek
Jaroslav Malec

Program:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení ze dne 27.12.2016
Zápis z inventarizace majetku
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Návrh veřejnoprávní smlouvu s Třeboní
Informace o nákladech obce za odpady 2015
Rozpočtové opatření č. 1
Výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace II část 2
Směrnice o finanční kontrole a řízení
Oprava místní komunikace 10c
Oprava kapličky

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: Josef Špírek
Jaroslav Malec
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 27. 12. 2015. Veškeré uložené krátkodobé
úkoly splněny

3) Byl projednán zápis z provedené inventarizace majetku obce za rok 2015. Byl přijat
všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu.
.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4) Byl projednán zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2015 kontrolním výborem. Byl
přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) 
Byl projednán zápis z provedené finanční kontroly za II. pololetí r. 2015 finančním
výborem. Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6)
Zastupitelstvo obce Frahelž schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Třeboň k výkonu
speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Frahelž. Starosta je
pověřen podpisem této smlouvy.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7)
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s náklady obce na likvidaci odpadů za rok 2015.

8) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje
rozpočtové opatření č.1. Bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
9) Obecní zastupitelstvo, v případě obdržení dotace na výstavbu kanalizace „Kanalizace
Frahelž II. část“ od Jihočeského kraje pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy se
Stavební poradnou České Budějovice na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.
Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

10) 
Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje
Směrnici o finanční kontrole a řízení. Bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

11) 
Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje
opravu místní komunikace 10c. Zajistíme cenové nabídky.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

12) 
Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje
opravu kapličky  venkovní fasáda, okna a klempířské prvky. Zajistíme cenové nabídky.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsal:

Jan Hešík

Ověřovatelé zápisu: Josef Špírek
Jaroslav Malec

….....................

….....................
….....................

….....................
Petr Malecha
Starosta
Přílohy zápisu :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zápis z provedené inventarizace majetku obce za rok 2015
Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2015 kontrolním výborem
Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2015 finančním výborem
Veřejnoprávní smlouva s městem Třeboň
Rozpočtové opatření č.1
Směrnice o finanční kontrole a řízení

