Zápis č. 4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 6. 9. 2015
Přítomni
:
Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří
Košina, viz prezenční listina

Omluveni: Ladislav Kopačka
Zahájeno
:
18:30
Skončeno: 20:00
Zapsal:
Ověřovatelé zápisu
:

Jan Hešík
Jiří Košina
Jaroslav Malec

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

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení ze dne 21.6.2015
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Projektová dokumentace rekonstrukce místních komunikací
Informace o průběhu stavby Kanalizace a ČOV Frahelž II etapa část 1
Zimní údržba komunikací
Rozpočtové opatření č. 4
Informace o schůzce s p. starostou z Veselí nad Lužnicí
Informace o DSO Hamr
Informace o UNESCO

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

Jaroslav Malec
Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) 
Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 21.6.2015. Veškeré uložené krátkodobé
úkoly splněny

3)
Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje
Zprávu kontrolního výboru. Bude přílohou tohoto zápisu.
.
Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0
Zdržel se: 0
4)
Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje
Zprávu finančního výboru. Bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Obecní zastupitelstvo věcně projednávalo projektovou dokumentaci k rekonstrukci
místních silnic, včetně cenové nabídky společnosti VIALIT spol. s r. o. Konečné rozhodnutí
o budoucí podobě místních komunikací bylo odloženo na některé z dalších zasedání
zastupitelstva. Cenová nabídka VIALIT spol. s r. o. bude přílohou tohoto zápisu
6) Starostou byla podána 
informace o průběhu stavby Kanalizace a ČOV Frahelž II etapa
část 1.

7) Obecní zastupitelstvo schvaluje provádění zimní údržby místních komunikací panem
Ladislavem Kopačkou za loňské ceny (tj. jeden úklid sněhu 700 Kč).
Hlasování:
Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) 
Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí a schvaluje
rozpočtové opatření č. 4. Bude přílohou tohoto zápisu
Hlasování:
Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

9). Starosta informoval zastupitelstvo o jednání s panem starostou z Veselí nad Lužnicí
ohledně vstupu Obce Frahelž do MAS Veselsko.

10) 
Starosta podal zastupitelstvu aktuální informace týkající se DSO Hamr.
11) 
Starosta informoval zastupitelstvo o vyjádření Města Lomnice nad Lužnicí a
připojených obcí k chystanému záměru vyhlášení krajinné památkové zóny „Třeboňská
rybniční krajina“ na nominaci na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.
Vyjádření Města Lomnice nad Lužnicí k zmíněnému záměru bude přílohou zápisu.

Zapsal:

Jan Hešík

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Kopačka

….....................

….....................

Jaroslav Malec

….....................

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

Přílohy zápisu :
1)
Zpráva kontrolního výboru
2)
Zpráva finančního výboru
3) Cenová nabídka VIALIT spol. s r. o. na opravu místních komunikací
4) Rozpočtové opatření č. 4
5) Vyjádření Města Lomnice nad Lužnicí

