
Zápis č. 2/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

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: Pavla Malecová

Jiří Košina

Program:

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Kontrola usnesení ze dne 22. 2. 2015
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a Hodnotící zpráva za 

rok 2014 obce Frahelž, roční uzávěrka za rok 2014                                            
4) Zvýšení odměn zastupitelů
5) Příspěvek MAS Třeboňsko
6) Spolupráce s městem Lomnice nad Lužnicí na shromažďování, svozu a dalším 

využití bioodpadu rostlinného původu
7) Informace o pokračování zalesnění po těžbě
8) Rozpočtové opatření č. 2
9) Závěrečný účet za rok 2014 SORT
10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a Hodnotící zpráva za 

rok 2014 (závěrečný účet) DSO Hamr
11) Projektová dokumentace rekonstrukce místních komunikací
12) Výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace II část 1
13) Spolufinancování pouťové zábavy
14) Spolufinancování Výstavy ČSH 
15) Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Frahelž
16) Žádost o bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi od Státního 

pozemkového úřadu.
17) Dohoda  o  úhradě  neinvestičních  výdajů  na  provoz  škol  a  školských  zařízení 

mezi Městem Třeboň a obcí Frahelž
18) Dětský den
19) Technický dozor investora

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:  Pavla Malecová
Jiří Košina

Hlasování:
Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 28. 12. 2014. Veškeré uložené
krátkodobé úkoly splněny

3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů projednalo Hodnotící zprávu  
Závěrečný účet obce Frahelž  za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez 
výhrad. Podkladem ke zpracování závěrečného účtu byla i předložená a projednaná účetní 
uzávěrka  ze  rok  2014,  provedená  k   31.12.2014.  Účetní  uzávěrka  k   31.12.2014    byla 
schválena.  Spolu  se  závěrečným  účtem  byla  projednána  Zpráva  o  výsledku  přezkoumání 
hospodaření  obce  za  rok  2014.  Při  přezkoumání  hospodaření  obce  Frahelž  za  rok  2014 
podle  §2  a  §  3  zákona  č.  420/2004  Sb.,  byly  zjištěny  chyby  a  nedostatky,  které  nemají 
závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., 
viz Zpráva  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok  2014. Zjištěné  nedostatky  budou 
napraveny do 31.12.2015 a chyby se již nebudou opakovat  v dalších letech. Zpráva o plnění 
opatření  bude  podána  na  Krajský  úřad  v Českých  Budějovicích  do  31.12.2015,  tj. 
v zákonných lhůtách.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a Hodnotící 
zpráva za rok 2014  (závěrečný účet) obce Frahelž byla řádně vyvěšena a  svěšena v souladu 
s § 26 odst. 1  zákona 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn dálkový přístup) a bude přílohou 
tohoto zápisu.

           .
Hlasování:
  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4)  Obecní  zastupitelstvo  bere  na  vědomí  oznámení  o  možném  zvýšení  odměn  členům 
zastupitelstva. Odměny nebude zvyšovat.

Hlasování:

 Pro: 7       Proti: 0       Zdržel se: 0



5)  Byla  projednána  žádost  MAS  Třeboňsko  o  příspěvek  na  činnost.  Příspěvek  nebude 
poskytnut. Usnesení odesláno emailem MAS Třeboňsko, bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0

6)Zastupitelstvo  obce  Frahelž  schvaluje  spolupráci  s  Městem  Lomnice  nad  Lužnicí  na 
shromažďování, svozu a dalším využití bioodpadu rostlinného původu. Souhlasí se zněním 
smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
                                   Pro: 7 Proti: 0           Zdržel se: 0

7) Obecní  zastupitelstvo bylo  seznámeno  s pokračováním zalesňovacích pracích po  těžbě, 
dle finančního harmonogramu obce viz zápis 4/2014 bod 5.

8)  Obecní  zastupitelstvo  všemi  hlasy  přítomných  zastupitelů  bere  na  vědomí  a  schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2.  Bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

9) Obecní  zastupitelstvo  všemi  hlasy  přítomných  zastupitelů  bere  na  vědomí  a  schvaluje 
Závěrečný účet za rok 2014 SORT; ten byl řádně vyvěšen a  svěšen v souladu s § 26 odst. 1  
zákona 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn dálkový přístup).

Hlasování:
                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

10) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje a bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a Hodnotící zprávu za rok 2014 
(závěrečný účet) DSO Hamr. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a 
Hodnotící zpráva za rok 2014 ( závěrečný účet) DSO Hamr byla  řádně vyvěšena, svěšena 
v souladu s § 26 odst. 1  zákona 500/2004 Sb. ( el. podoba a umožněn dálkový přístup).



Hlasování:
                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

11)  Obecní  zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  „Studií  proveditelnosti  stavebních  úprav 
komunikací  v obci  Frahelž“  a  pověřilo  starostu  obce  dalšími  jednáními  směřujícími  k 
vypracování  projektové  dokumentace  na  rekonstrukci  silnic  v obci  Frahelž.  Technická 
zpráva ke Studii uložena ad archiv.

Hlasování:
Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

12)  Obecní  zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s obdržením  dotace  na  výstavbu  Kanalizace 
Frahelž  etapa  II  část  1  od  Jihočeského  kraje.  Souhlasí  s podmínkami  přidělení  dotace  a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy s Jihočeským krajem. Obecní zastupitelstvo bylo dále 
seznámeno s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Kanalizace Frahelž  II. etapa 
část  1.  Po  doporučení  výběrové  komise  rozhodlo  a  vybírá  jako  nejvýhodnější  nabídku 
uchazeče VHS Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 
České Budějovice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. Smlouva a Rozhodnutí o výběru 
nejvýhodnější nabídky ad archiv.

Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

13) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje částečné 
financování  pouťové  zábavy  do  výše  10 000  Kč.  Obec  zajistí  finančně,  SDH  Frahelž   
organizačně.

Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

14) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje částečné 
financování  květnové  výstavy  ČSCH    Frahelž  do  výše  5 000  Kč.  Obec  zajistí  finančně, 
ČSCH Frahelž organizačně.

Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0



15) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje Soubor 
vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Frahelž. Bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

16) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí   a schvaluje podání 
žádosti  o  bezúplatný  převod  od  Státního  pozemkového  úřadu.  Jedná  se  o  pozemky  pod 
komunikacemi,  které  jsou  v katastru  nemovitostí  vedeny  jako  ostatní  plocha  –  ostatní 
komunikace, a jsou vedeny v pasportu místních komunikací. Jedná se o tyto pozemky. KN 
54, KN 204/2, KN 416, KN 453/1, KN 456/2, KN 458/2, KN 470/2, KN 471/2,KN 642/21, 
KN 642/22,   KN 642/26, KN 661/3, KN 785/3,     KN 931/1, KN 934/1,   KN 945/2, KN 
946/8,  KN 955. Usnesení bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

17)  Obecní  zastupitelstvo  po  podrobném  projednání  zamítlo   Dohodu  o  úhradě 
neinvestičních  výdajů  na  provoz  škol  a  školských  zařízení  mezi  Městem  Třeboň  a  obcí 
Frahelž. Usnesení odesláno školskému odboru města Třeboň, bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0

18)  Obecní  zastupitelstvo  všemi  hlasy  přítomných  zastupitelů  schvaluje  financování 
dětského dne do výše 3 000 Kč. Obec zajistí finančně, SDH Frahelž  organizačně.

Hlasování:

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

19) Obecní  zastupitelstvo  projednalo  a  schválilo  smlouvu  s Ing.  Václavem Kocourkem  o 
zajištění  technického dozoru stavby „Kanalizace Frahelž 2. etapa,  stoky A2, A21 a A22.“ 
Smluvní cena za  technický dozor  investora stavby  je, dle zjištění, v místě a čase obvyklá. 
Zastupitelstvo  pověřilo  starostu  obce  uzavřením  smlouvy;  návrh  smlouvy  bude  přílohou 
zápisu.



Hlasování:

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0

 

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

Ověřovatelé zápisu: Pavla Malecová    ….....................

Jiří Košina                ….....................

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

Přílohy zápisu: 
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a Hodnotící zpráva za rok 2014 

obce Frahelž, roční uzávěrka za rok 2014
2) Usnesení zastupitelstva k žádosti MAS Třeboňsko
3) Smlouva o spolupráci s městem Lomnice nad Lužnicí na shromažďování, svozu a dalším 

využití bioodpadu rostlinného původu
3) Rozpočtové opatření č. 2
4) Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Frahelž
5) Usnesení k žádosti o bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi
6) Usnesení k dohodě o úhradě neinvestičních výdajů na provoz škol a školských zařízení 

mezi Městem Třeboň a obcí Frahelž
7) Smlouva o zajištění technického dozoru stavby „Kanalizace Frahelž 2. etapa, stoky A2, 

A21 a A22“

                         


