
Zápis č. 4/2020 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 6. 9. 2020 
 
 

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

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

Program:  
 

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení ze dne 28. 6. 2020 
3) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 
4) Zpráva kontrolního výboru 
5) Zpráva finančního výboru 
6) Výběrové řízení na stavební práce – Obnova říčního ramene řeky Lužnice 
7) Vybavení hasičské klubovny 
8) Oprava dětského hřiště 
9) Zimní údržba komunikací 
10) Převzetí pozemku 942/3 do vlastnictví obce 

 
 

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:  Jaroslav Malec 

Pavla Malecová 
     
Hlasování: 
 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
 
 
 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 28. 6. 2020. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
 

3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 4, schválené starostou obce  a schvaluje rozpočtové opatření č. 5.  Oba návrhy 
RO budou přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
                                           Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
 
4) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje 
Zprávu kontrolního výboru. Bude přílohou tohoto zápisu. 
           . 
Hlasování: 

                                   Pro:  6        Proti: 0            Zdržel se: 0 
 
 
5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje 
Zprávu finančního výboru. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
                                  Pro: 6     Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
6) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na dodavatele 
stavby „Obnova říčního ramene řeky Lužnice, k.ú. Frahelž“ a po doporučení výběrové 
komise rozhodlo a vybírá jako nejvýhodnější nabídku uchazeče VHS Vodohospodářské 
stavby, spol. s.r.o., se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice. Starosta je 
pověřen podpisem smlouvy o dílo. Smlouva a Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 
budou přílohou tohoto zápisu.  
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6     Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
7) Zastupitelstvo obce souhlasí, aby byl zhotovením vnitřního vybavení hasičské klubovny 
formou dohody o provedení práce pověřen místostarosta, p. Jan Hešík. Celková cena za 
práce bude do 10 000,- Kč. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6     Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 



8) Starosta navrhl, aby opravou a doplněním prvků dětského hřiště byli pověřeni zastupitelé 
František Švejdík a Jan Hešík. Na tyto práce s nimi bude uzavřena dohoda o provedení 
práce. Celkové náklady na opravu a doplnění prvků hřiště nepřesáhnou 100 000,- Kč a to 
včetně materiálu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6     Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
9) Obecní zastupitelstvo schvaluje provádění zimní údržby místních komunikací panem 
Ladislavem Kopačkou. Cena za jeden úklid sněhu je stanovena na 800,- Kč u místních 
komunikací a 400,- Kč za chatovou oblast. Dále pověřilo starostu uzavřením smlouvy se 
společností SÚS na posyp místních komunikací. 

 
Hlasování: 

                                           Pro: 6    Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
10) Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou (SÚS Jihočeského kraje) bezúplatného 
převodu pozemku p. č. 942/3 v k. ú. Frahelž o výměře 35 m2 – ostatní plocha, který je 
součástí bývalé komunikace III/1554, do vlastnictví Obce Frahelž. Zastupitelstvo obce s 
přijetím daru souhlasí. 

 
Hlasování: 

                                           Pro:  6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
11) Starosta obce informoval zastupitele o možnosti odkoupení stávající budky veřejného 
telefonního automatu ve Frahelži z důvodu jeho plánovaného zrušení. Zastupitelstvo o 

odkoupení nemá zájem. 
 
Hlasování: 

                                           Pro:  6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
Zapsal:    Jan Hešík         ….................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec …..................... 
 
     Pavla Malecová …..................... 
     
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 



 
 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
1)      Zpráva kontrolního výboru 
2)      Zpráva finančního výboru 
3) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 
4) Protokol o výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací na 

projektu  „Obnova říčního ramene řeky Lužnice, k.ú. Frahelž“ 
5) Smlouva s SÚS - JH o zajištění zimní údržby silnic 
6) Nabídka SÚS na bezúplatný převod pozemku p.č. 942/3  

 


