
Zápis č. 6/2018 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 23. 12. 2018 
 
 

Přítomni: Petr Malecha, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, František 
Švejdík, Ladislav Kopačka, Jan Hešík 

 
 
Omluveni:        
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal: Jan Hešík   
Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Kopačka, František Švejdík  
      
 
 

Program:  
1 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2 Kontrola usnesení ze dne 4. 11. 2018 
3 Dodatek ke smlouvě číslo 28 TS/1998 
4 Rozpočtové opatření č. 10 
5       Žádost o dotaci a dar LSPP Třeboň o.p.s. 
6       Projekt místních komunikací 
7       Plán inventarizace majetku obce za rok 2018 
8       Příspěvek na výstavu ČSCH Frahelž leden 2019 
9       Příspěvek na pořádání dětského karnevalu  
10       Žádost pí Šťástkové o pronájem pozemků 
11       Koupě + prodej pozemků, Skládalová 
12       Žádost Metha, z.ú. 
13       Dárky jubilantům 2019 
14       Schvalování RO starostou 

 
 
 
 
        

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:  Ladislav Kopačka 
                František Švejdík 
 
Hlasování: 

                                 Pro:7                Proti:0           Zdržel se: 0 
 

2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 4.11.2018. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Dodatek ke smlouvě číslo 28 TS/1998 
o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu. 
            
Hlasování: 

                                  Pro:  7       Proti: 0     Zdržel se: 0 
 
 
4) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 10.  Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
5) Starosta podal zastupitelstvu informaci o žádosti LSPP Třeboň o.p.s. o finanční příspěvek 
na rok 2019 ve výši 12,- Kč na obyvatele. Obec příspěvek poskytne. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
6) Starosta informoval zastupitele o postupu prací na projektu místních komunikací, 
zejména o zapracování požadavků Cetelem a CHKO Třeboň. 

 
 
7) Starosta obeznámil zastupitelstvo s plánem inventarizace majetku obce za rok 2018. Plán 
bude přílohou tohoto zápisu. 
 
 
 
8) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí a schvaluje částečné 
financování lednové výstavy ČSCH  Frahelž do výše 5 000,- Kč. Obec zajistí finančně, 
ČSCH Frahelž organizačně. 
 
Hlasování:  

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
9) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje 



financování dětského karnevalu do výše 2 500,- Kč. Obec zajišťuje finančně a SDH 
organizačně. 
 
Hlasování:  

Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
10) Zastupitelstvo obce projednalo  žádost pí Šťástkové o pronájem obecních pozemků p.č. 
656/1 (o rozloze 322 m2) a p.č. 31/2 (o rozloze 52 m2) (původně v nájmu zesnulého p. 
Šťástky). Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem  pachtu těchto pozemků. S pí 
Šťástkovou bude po řádném vyvěšení záměru sepsána nová pachtovní smlouva. 
 
Hlasování:  

Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
11) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odprodat pozemky p.č. 949/22 (o rozloze 21 
m

2
) a p.č. 949/23 (o rozloze 23 m

2
), pí Skládalové za cenu 5,- Kč / m

2
.  

Zároveň schvaluje koupi pozemku od pí Skládalové p.č. 741/1 (o rozloze 494 m
2
) za stejnou 

cenu, tedy 5,- Kč/ m
2 

z důvodu, že se na něm nachází místní komunikace. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
12) Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti Metha z.ú. o dar či dotaci na řešení 
protidrogové problematiky. Dotace nebude poskytnuta. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
13) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o udílení dárků pro jubilanty v nadcházejícím roce. Bylo 
navrženo ponechání předávání formou dárkových košů jako dosud (ve zvýšené hodnotě 
500,-Kč/ jubilanta, viz. zápis č. 5/2018).  

 
Hlasování: 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
14) Obecní zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření (RO) 
v době mezi zasedáními obecního zastupitelstva, pakliže je jejich přijetí nutné z důvodu 
dodržení Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. RO schválená starostou 
zastupitelstvo následně vezme na vědomí na svém příštím zasedání. Toto zmocnění 
k provádění RO je vydáno až do odvolání.  
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 



Zapsal:      …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    …..................... 
 
       …..................... 
     
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
1)      Dodatek ke smlouvě číslo 28 TS/1998 
2) Rozpočtové opatření č. 10 
3) Usnesení pro LSPP Třeboň 
4) Usnesení pro Metha z.ú. 
5) Plán inventarizace majetku obce za rok 2018 

 


