
Zápis č. 24 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 29.8.2010 
 
 

Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Ladislav Kopačka , Karel Hrubý, Jan Bušta, Marta 
Sojková 

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

Program: Zahájení 
            1.  Kontrola usnesení ze dne 27.6.2010 

2. Zpráva kontrolního výboru  
3. Zpráva finančního výboru 
4. Smlouva s městem Lomnice nad Lužnicí akce oprava hřbitovní zeď 
5. Stavba autobusové čekárny 
6. Usnesení o podání žádosti do OPŽP na stavbu kanalizace a čističky 

odpadních vod v obci a její spolufinancování obcí  
7. Rozpočtové opatření č.4 
8. Usnesení o podání výpovědi z nájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví 

obce spol. s.r.o. Ponědraž k 1.10.2011. 
9. Zimní údržba obecních komunikací. 
10. Chodník na návsi 
11.  Oprava hráze rybníka Kukačky 
12.  Záměr obce směnit pozemky za účelem rozšíření místní komunikaca 
13.  Osvětlení hřiště 
14.  Zajištění bezpečnosti před dětským hřištěm 
15.  Poděkování členům zastupitelstva 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 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.Karel Hrubý, p. Ladislav Kopačka 
 
 
 
 

1. Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 27.6.2009. Veškeré uložené 
           krátkodobé úkoly splněny. 
 
2. Byl projednán zápis z provedené kontroly za I. pololetí r. 2010 Kontrolním výborem     
           Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu 
 
3. Byl projednán zápis z provedené kontroly za I. pololetí r. 2010 Finančním výborem     
           Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu 

 

4. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí s Dodatkem č. 1 
smlouvy o příspěvku obcí pro účely žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihočeského kraje v rámci POV, dotační titul č.7 Oprava hřbitovní zdi pro rok 2010 
uzavřené dne 18.12.2009. Viz zápis č.19 bod 8. Smlouva bude přílohou tohoto 
zápisu. 

 
5. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí se stavbou 

autobusové čekárny dle předložené projektové dokumentace. Materiál zajistí obec 
vlastní provedení p. Malec Tomáš na dohodu o provedené práci. Celková cena by 
neměla překročit částku 60 000 Kč. 

 
6. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí s podáním 

opakované  žádosti do OPŽP na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci, 
prostřednictvím fy. Garanta České Budějovice a souhlasí s podmínkami přidělení 
dotace. S fy. Garanta podepíše starosta mandátní smlouvu. 

 
7. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje 

  rozpočtové opatření č.4.  Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
 
8. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje 

  podání výpovědi s.r.o. Ponědraž z nájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce 
Frahelž. Pronájem pozemků ukončíme ke dni 1.10.2011. Zároveň do konce roku 
v souladu se zákonem nabídneme pozemky k pronájmu. O nové nájemci rozhodne 
zastupitelstvo dle nabídnuté ceny za pronájem.  

 
9. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů odsouhlasilo zimní údržbu 

místních komunikací ponechat p. Kopačkovi Ladislavovi za 600Kč. za jedno 
odklizení sněhu s místních komunikací. 

 
10. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí s dostavbou 

chodníku na návsi. Materiál zajistí obec, pokládku fy Zednictví Dobeš. 
 
 



 
11. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí s opravou hráze 

rybníka Kukačky do částky 45 000 Kč.  
 
12. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí se směnou 

pozemků p.č. 933/1 za účelem rozšíření místní komunikace. Záměr obce bude řádně 
vyvěšen na úřední desce dle zákona. 

 
13. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  souhlasí s vybudování 

osvětlení na hřišti. 
 
14. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů  pověřuje starostu 

jednáním na Polici ČR DI  Jindřichův Hradec k hledání řešení bezpečného pohybu 
dětí v okolí hřiště. Zatím zkusíme sami systém zavřených vrat. 

 
 
 
. 
 
 
                               
 
            

 
 

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

Ověřovatelé zápisu: 
 
 Karel Hrubý     …..................... 
 
 Ladislav Kopačka …..................... 
 …………………….. 
                                                                                                                     Petr Malecha    starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha zápisu:  
 
                      1/ Zpráva kontrolního výboru 
                      2/ Zpráva finančního výboru 

3/ Dodatek č. 1 smlouvy o příspěvku obcí pro účely……. 
4/ Rozpočtové opatření č.4 
 
 

                       
 



                     
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  


