Zápis č. 3/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 21. 6. 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:
Ověřovatelé zápisu
:

Jan Hešík
Josef Špírek
Ladislav Kopačka

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení ze dne 26. 4. 2015
Rozpočtové opatření č. 3
Projektová dokumentace rekonstrukce místních komunikací
Informace o průběhu stavby Kanalizace a ČOV Frahelž II. etapa část 1
Spolufinancování soutěže SDH o pohár starosty obce
Směnná smlouva na část pozemku p.č. 66/3

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
Ladislav Kopačka
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 26. 4. 2015. Veškeré uložené krátkodobé
úkoly splněny.

3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3. Bude přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem přípravy projektové dokumentace
k rekonstrukci místních komunikací a s cenovou nabídkou na projekt. Po dlouhé, plodné a
konstruktivní diskuzi doporučuje svolat schůzku s projektantem na objasnění některých
sporných bodů. S cenovou nabídkou zastupitelstvo souhlasí. Další práce až do objasnění
sporných bodů odkládá.
5) 
Starostou byla podána 
informace o průběhu stavby Kanalizace a ČOV Frahelž II. etapa
část 1, zejména její nutné přeložení do místní komunikace a to do její zaasfaltované části.

6) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí a schvaluje částečné
financování soutěže SDH o pohár starosty obce do výše 10 000 Kč. Obec zajistí finančně,
SDH Frahelž organizačně.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí a schvaluje přípravu
směnné smlouvy s majitelem pozemku p.č. 66/3 v k.ú. Frahelž, a to její části, která zasahuje
do místní komunikace za část pozemku p.č. 949/1 v k.ú. Frahelž v majetku obce. Starosta je
pověřen objednáním geometrického plánu, podáním žádosti o dělení pozemku a přípravou
smlouvy. Veškeré náklady s tím související bude hradit obec a postupováno bude dle
zákona.

Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsal:

Jan Hešík

Ověřovatelé zápisu: Josef Špírek
Ladislav Kopačka

….....................

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

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

Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 3
2) Orientační plán směny pozemků

