
Zápis č. 5/2019 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 27. 10. 2019 
 
 

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

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

Program:  
 

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení ze dne 25. 8. 2019 
3) Rozpočtové opatření č. 6 
4) Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled 2021-2023 
5) Podání žádosti o dotaci – Obnova říčního ramene řeky Lužnice 
6) Smlouva o zajištění zimní údržby – SÚS JH 
7) Dodatek ke smlouvě s TS Třeboň: 28 TS/1998 
8) Příspěvek na mikulášskou nadílku  
9) Obnova a dobudování zpevněných ploch v centru obce  
10) Projekt místních komunikací 
 

 
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 
      Ladislav Kopačka     

Hlasování: 
 

Pro:    6   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 



2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 25. 8. 2019. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6. Bude přílohou tohoto zápisu. 

 
Hlasování: 

 

     Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

4) Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2020. Tento byl řádně 
vyvěšen v souladu s § 26 odst. 1)  vyhl. 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn  dálkový 
přístup). Závaznými ukazateli jsou pro rok 2020 paragrafy schváleného rozpočtu. Společně 
s rozpočtem byl schvalován také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023. Rozpočet 
i střednědobý výhled byly přijaty všemi hlasy přítomných zastupitelů a budou přílohou 
tohoto zápisu.  
  

Hlasování: 
 

                                  Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
5) Zastupitelstvo obce Frahelž schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Obnova říčního 
ramene řeky Lužnice, k. ú. Frahelž“ do výzvy MŽP č. 131, PO 4, SC 4.3, s datem uzávěrky 
31. října 2019 (20:00 hod.). 
 
Hlasování: 
 

                                  Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
6) Zastupitelstvo dodatečně souhlasí a schvaluje smlouvu se SÚS o zimní údržbě místních 
komunikací ve Frahelži. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu. 

      
 Hlasování: 
 

  Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje Dodatek ke smlouvě číslo 28 TS/1998 o 
dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství. Dodatek smlouvy bude přílohou tohoto 
zápisu. 

 
Hlasování: 
 

  Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
8) Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na mikulášskou nadílku pro děti do výše 2500,-
Kč, jako každoročně. Obec zajistí finančně, SDH organizačně. 

        
Hlasování: 
     Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
9) Zastupitelé byli obeznámeni a souhlasí se záměrem obnovy, resp. dobudování 
zpevněných ploch v centru obce. Jedná se o přístupové chodníky k místní knihovně, 
k hasičské zbrojnici a ke kontejnerům na tříděný odpad (viz situační plánek v příloze). 
Celkový rozsah dlážděných ploch bude cca 60 m2, použitý materiál zámková dlažba.  
Výběrem zhotovitele a zajištěním realizace byl pověřen Jan Hešík. 

 
Hlasování: 
     Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
10) K projektu rekonstrukce místních komunikací byly ve schvalovacím řízení vzneseny 
připomínky. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje požaduje doložit akustické 
posouzení, zda budou při použití dlažby v obci dodrženy hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb. SŽDC požaduje prodloužení úpravy komunikace 
až k železničnímu přejezdu a úpravu vpustí u nádraží. Navrhované úpravy zasahují i na 
soukromé pozemky. Zastupitelstvo souhlasí, aby bylo oběma požadavkům vyhověno. 
Pověřilo starostu objednáním vypracování hlukové studie dle předložené nabídky a 
jednáním s vlastníky pozemků pod komunikací o odkoupení či směně pozemků tak, aby 
byly všechny dotčené pozemky ve vlastnictví obce Frahelž a následně mohly být provedeny 
úpravy projektu. 

 
Hlasování: 
     Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zapsal:    Jan Hešík         ….................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec ……………… 
 
    Ladislav Kopačka …..................... 
     
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
 

1) Rozpočtové opatření č. 6 
2) Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-2023 
3) Smlouva o zimní údržbě silnic 
4) Dodatek ke smlouvě 28 TS/1998 
5) Situační plán navrhovaných zpevněných ploch v obci 
6) Nabídka vypracování hlukové studie, Sudio D-akustika s.r.o. 
7) Situační plán pozemků u žel. přejezdu 

 
 


