
Zápis č. 3/2019 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 23. 6. 2019 
 
 

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

 
Omluveni:   
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek 
    Jaroslav Malec 
 
 

Program:  
1  Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 28.4.2019 
3 Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2018 
4        Rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019 
5        Spolufinancování soutěže SDH o pohár starosty obce 
6        Architektonická studie návsi  
7  Kaplička 
8  Koupě podílu pozemku – studna v obci 
9  Projektová dokumentace silnice – dodavatel 
10  Svozový den info 
11  Členství v TO Třeboňsko 
12  Smlouva EKO-KOM 
13  Návrh na vrácení objektu bývalé školy ve Frahelži 

   
 

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:  Josef Špírek 
     Jaroslav Malec 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 28. 4. 2019. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
 
3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů projednalo Závěrečný účet 
obce Frahelž za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 
Podkladem ke zpracování závěrečného účtu byla i předložená a projednaná účetní uzávěrka 
za rok 2018, provedená k  31. 12. 2018. Účetní závěrka k  31. 12. 2018 byla schválena. 
Spolu se závěrečným účtem byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření obce Frahelž za rok 2018 
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, viz Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. Závěrečný účet obce Frahelž za rok 2018 a 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 byly řádně vyvěšeny a  svěšeny 
v souladu s § 26 odst. 1  zákona 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn dálkový přístup) a 
budou přílohou tohoto zápisu, včetně účetní závěrky. 
 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
4) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 2/2019 které bylo schváleno starostou obce. Zároveň schvaluje rozpočtové 
opatření č 3/2019. Návrhy obou RO budou přílohou tohoto zápisu. 

 
Hlasování: 
                                 Pro:  7    Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje částečné 
financování soutěže SDH o pohár starosty obce do výše 10 000 Kč. Obec zajistí finančně, 
SDH Frahelž  organizačně. 
 
Hlasování: 
 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
6) Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem nechat si zpracovat architektonickou studii 
návsi, jak ji doporučila CHKO Třeboňsko ve svém vyjádření k projektu rekonstrukce 
místních komunikací. Architektonická studie návsi se v současné době dělat nebude. 
 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 



7) Po částečné rekonstrukci obecní kapličky, která proběhla v r. 2016, kdy bylo částečně 
řešeno i její odvodnění, se letos v kapličce opět objevila vzlínající vlhkost. Obecní 
zastupitelstvo souhlasí s návrhem starosty, pozvat k posouzení stavu vedoucího fy Památky 
CB s.r.o., která rekonstrukci provedla, a dle jeho doporučení případně nechat udělat 
potřebné stavební úpravy. Starosta byl pověřen jednáním se stavební firmou. 
  
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
8) Obecní zastupitelstvo souhlasí a schvaluje koupi spoluvlastnických podílů ve výši 1/28 
na pozemku parc. KN 659/3 v kat. území Frahelž (pod obecní studnou) od paní Študlarové a 
paní Hofbauerové (celkem 2/28), za dohodnutou částku 100,- Kč za každý podíl. Zároveň 
pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: 
                                        Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
9) Dle závazného stanoviska Dopravního odboru MÚ v Třeboni k rekonstrukci místních 
komunikací ve Frahelži, je možno požádat o společné vydání územního a stavebního 
povolení. Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných schvaluje a souhlasí s tím, aby bylo 
zažádáno o společné územní a stavební řízení a schvaluje započetí prací na dokumentaci ke 
stavebnímu povolení. Vypracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude 
pověřen Ing. Otepka, smlouva bude přílohou zápisu. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
10) Starosta informoval zastupitele o průběhu letošního svozového dne ve Fahelži a o 
nákladech s ním spojených. 

 
11) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy zamítlo další setrvání obce Frahelž ve spolku 
Turistická Oblast Třeboňsko, z.s. (TO Třeboňsko). Dosud byla obec členem díky účasti 
DSO SORT v tomto spolku. Usnesení  bude přílohou zápisu. 

  
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
12) Zastupitelstvo obce po pečlivém posouzení všemi hlasy zastupitelů schvaluje návrh 
smlouvy s Fy EKO-KOM a.s. o poskytnutí nádoby na tříděný odpad (zvonu na barevné 
sklo). Pověřilo starostu obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 



13) Starosta obce informoval zastupitele o nabídce Českého Svazu Chovatelů ve Frahelži o 
navrácení historického objektu bývalé školy ve Frahelži zpátky obci výměnou za investici 
do rekonstrukce tohoto objektu. Obecní zastupitelstvo se záměrem souhlasí a oprávnilo 
starostu k dalším jednáním se Svazem chovatelů, a to o dělení pozemků, vypořádání 
věcných břemen, přípojek sítí, a o dalších podmínkách, které musí být před samotným 
převzetím budovy vyřešeny a splněny. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 
 
 
Zapsal:    Jan Hešík         …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek    …..................... 
 
    Jaroslav Malec         …..................... 
     
 
 

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

Přílohy zápisu:  
 

1) Účetní závěrka a závěrečný účet obce Frahelž za rok 2018 
2) Rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019 
3) Kupní smlouva – podíly na pozemku 
4) SOD, Otepka, projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
5) Usnesení pro TO Třeboňsko 
6) Návrh smlouvy – EKO-KOM 

   
    
                              

                          
 


