
Zápis č. 21 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 28.2.2010 
 
 

Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Ladislav Kopačka,  Jaroslav Malec, Karel Hrubý, Jan 
Bušta  

Omluveni :   Marta Sojková 
Zahájeno: 18:00 
Skončeno: 21:30 
Zapsal :    p. Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Malec,  p. Karel Hrubý 
 
 

Program: Zahájení 
            1.  Kontrola usnesení ze dne 27.12.2010 

2. Příspěvek ZO ČSCH Frahelž 
3. Příspěvek Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s. 
4. Příspěvek na dětský karneval 
5. Oplocení pozemku a prodej pozemku pí. K 
6. Veřejná komunikace na pozemku 3490/13, 1064  
7. Kontrolní výbor 
8. Finanční výbor 
9. Příspěvek SDH Frahelž na pořádání pouťové zábavy 
10. Usnesení o bezúplatném převodu pozemků z majetku města Lomnice nad 

Luž. do majetku obce Frahelž 
11. Zápis o provedení inventarizace majetku obce za rok 2009 
12. Informace o celkových nákladech obce na komunální odpad  
13. Změna územního plánu 
14. Rozpočtové opatření č.1 

 
 

 
 
 
 

  

 
 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. 
 
 Přistoupeno k volbě ověřovatelů zápisu, zvoleni p. Jaroslav Malec, p. Karel Hrubý 
 
 
 
 



1. Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 27.12.2009. Veškeré uložené 
           krátkodobé úkoly splněny. 
 
 
 
2. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů dodatečně souhlasí 

s příspěvkem 5 000 Kč  ZO ČSCH ve Frahelži  na pořádání výstavy drobného 
zvířectva. 

 
3. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí s příspěvkem       

1 800 Kč na rok 2010  Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s. ( 12 
Kč/obyvatel). Rozpis bude přílohou tohoto zápisu. 
 

4.  Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů dodatečně souhlasí 
s příspěvkem 2 000 Kč  SDH ve Frahelži  na pořádání dětského karnevalu. 

 
5. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí  žádost paní K.. na oplocení pozemku. 

Vzhledem k tomu, že paní K.. není jediným vlastníkem 
zmíněné pozemku  a nemá souhlas ostatních vlastníků odkládáme vyjádření. 
K žádosti paní K… o odprodej části pozemku p.č. 933/1 jako přístupovou cestu na 
svůj pozemek ( schválen odprodej usnesením zastupitelstva viz zápis č.18. bod 7) 
zatím zastupitelé nedávají souhlas. Pozemek p.č. 933/1 slouží i jiným vlastníkům 
jako přístupová komunikace a prodej, jestli se bude realizovat toto musí zohlednit. 

   
6. Obecní zastupitelé všemi hlasy přítomných zastupitelů schválili zařazení, původního 

pozemku p.č. 3490/13 v katastrálním území Lomnice nad Lužnicí nyní pozemku 
p.č.1064 katastrální území Frahelž, jako místní komunikaci III kategorie do pasportu 
místních komunikací. Zmíněná komunikace byla před převodem do katastru Frahelž 
vedena jako místní komunikace č. 38.c  v pasportu místních komunikací města 
Lomnice nad Lužnicí. 

 
7. Byl projednán zápis z provedené kontroly ve II. pololetí r.2009 kontrolním výborem  
           Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu 
 
8.        Byl projednán zápis z provedené finanční kontroly za II. pololetí r.2009 finančním  
           výborem při OÚ Frahelž. Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude        
           přílohou tohoto zápisu. 
 
 9.        Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí                   
            s příspěvkem 10 000 Kč,  SDH ve Frahelži  na pořádání pouťové zábavy. 
 
                               
10.       Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí s bezúplatným . 

 převodem pozemku p.č. 3489/1 v katastrálním území Lomnice nad Lužnicí nyní p.č.              
            1053 v katastrálním území Frahelž a pozemku p.č. 3489/6 v katastrálním území 
            Lomnice nad Lužnicí nyní p.č. 1055 v katastrálním území Frahelž z majetku města  
            Lomnice nad Lužnicí do majetku obce Frahelž . 
            
 
11. Byl projednán zápis z provedené inventarizace majetku obce za rok 2009. 



           Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
           Obecní zastupitelstvo schválilo vyřazení některých položek z majetku obce. 
 
12.      Starosta informoval obecní zastupitelstvo o nákladech obce na komunální odpad.           

 
 
13.     Vzhledem ke změně katastrální hranice a změně hranice obce je zapotřebí zohlednění 

této změny i v územním plánu obce. Rozhodnutí o dílčí změně nebo o přepracování  
celého územního plánu odkládá zastupitelstvo po detailním prozkoumání ÚPD. 
 

14.      Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí s a schvaluje 
  rozpočtové opatření č.1. Bude přílohou tohoto zápisu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Ověřovatelé zápisu: 
 
 Jaroslav Malec …..................... 
 
 Karel Hrubý     …..................... 
 …………………….. 
                                                                                                                     Petr Malecha    starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha zápisu:  
 
                      1/ Žádost o příspěvek Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s 
                      2/ Zápis z provedené kontroly ve II. pololetí r.2009 kontrolním výborem 

3/ Zápis z provedené  kontroly za II. pololetí r.2009 finančním výborem 
4/ Zápis z provedené inventarizace majetku obce za rok 2009 
5/ Rozpočtové opatření č.1 
 

                       
 
                     
                   
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  


