
Zápis č. 1/2019 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 24. 2. 2019 
 
 

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

Omluveni:  František Švejdík 
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Pavla Malecová 
    Jaroslav Malec 
 
 

Program:  
1  Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 23.12.2018 
3 Zpráva z inventarizace majetku k 31.12.2018 
4        Rozpočtové opatření č. 1/2019 - na vědomí 
5        Finanční výbor 
6        Kontrolní výbor 
7  Informace o nákladech obce za odpady 2018 + novinky ve svozu KO  
8        Pohlednice obce 
9        Kupní a pachtovní smlouva, pí Skládalová, pí Šťástková        
10        Revitalizace slepého ramene Lužnice – informace z jednání  

   
 

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:  Pavla Malecová 
     Jaroslav Malec 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 23. 12. 2018. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 



 
3) Byla projednána zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2018 v souladu 
s inventurním plánem. Inventurou nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zpráva byla přijata všemi 
hlasy přítomných zastupitelů a bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
4) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č.1/2019, které bylo schváleno starostou obce.  Návrh RO bude přílohou tohoto 
zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
5) Byl projednán zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2018 kontrolním výborem. Byl 
přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 

 
Hlasování: 

                                 Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
6) Byl projednán zápis z provedené finanční kontroly za II. pololetí r. 2018 finančním 
výborem. Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

7) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s náklady obce na likvidaci odpadů za rok 2018.  

Starosta zároveň informoval o novinkách ve svozu KO pro letošní rok – snížení ceny za 
svoz odpadů a zároveň zpoplatnění likvidace tříděných komodit. Viz příloha. 
 
 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
8) Zastupitelé obce vybrali podobu pohlednic, které obec nechá vlastním nákladem vydat. 
Starostu pověřilo zadáním zakázky k výrobě pohlednic. 
 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
9) Zastupitelstvo projednalo a schválilo pachtovní smlouvu s pí Šťástkovou a kupní 
smlouvu s pí Skládalovou. Obě smlouvy budou přílohou zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
10) Starosta informoval zastupitele o závěrech schůzky se starostkou obce Val, pí 
Balatkovou, ohledně revitalizace slepého ramene řeky Lužnice. Starostka obce Val 
předběžně se záměrem revitalizace souhlasí, obeznámí s ním Zastupitelstvo obce Val a 
nechá o něm hlasovat. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Jan Hešík              …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavla Malecová         …..................... 
  
   Jaroslav Malec      …..................... 
     
 
 

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

Přílohy zápisu:  
 

1) Zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2018 
2) Rozpočtové opatření č. 1/2019 
3) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2018 kontrolním výborem 
4) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2018 finančním výborem 
5) Odpady 2018 
6) Návrhy pohlednic obce 
7) Pachtovní smlouva – pí Šťástková 
8) Kupní smlouva – pí Skládalová 
9) Katastrální mapa zájmového území revitalizace slepého ramene Lužnice 

   
    
                              

                          
 


