
Zápis č. 3/2017 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 25. 6. 2017 
 
 

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

 
Omluveni:     
 
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 7. 5. 2017 
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Hodnotící zpráva za 

rok 2016 obce Frahelž, roční účetní uzávěrka za rok 2016 
4) Rozpočtová opatření č. 3 a 4 
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Hodnotící zpráva za 

rok 2016 (závěrečný účet) DSO Hamr 
6) Spolufinancování soutěže SDH o pohár starosty obce 
7) Žádost o příspěvek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
8) Dopis COOP Jednota… 
9) Kanalizace Frahelž, II. etapa, část 3, průběh prací 

            
 
 

 
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: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 



 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 7. 5. 2017. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny. 
 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů projednalo Hodnotící zprávu - 
Závěrečný účet obce Frahelž  za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez 
výhrad. Podkladem ke zpracování závěrečného účtu byla i předložená a projednaná účetní 
uzávěrka za rok 2016, provedená k  31. 12. 2016. Účetní uzávěrka k  31. 12. 2016 byla 
schválena. Spolu se závěrečným účtem byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2016. Při přezkoumání hospodaření obce Frahelž za rok 2016 
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., viz Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Zjištěné nedostatky budou napraveny do 
31. 12. 2017 a chyby se již nebudou opakovat v dalších letech. Zpráva o plnění opatření 
bude podána na Krajský úřad v Českých Budějovicích do 31. 12. 2017, tj. v zákonných 
lhůtách.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Hodnotící zpráva za 
rok 2016  (závěrečný účet) obce Frahelž byla řádně vyvěšena a  svěšena v souladu s § 26 
odst. 1  zákona 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn dálkový přístup) a bude přílohou 
tohoto zápisu. 

 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
4) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 3 (schváleno starostou obce) a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.  Budou 
přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

 
5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje a bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Hodnotící zprávu za rok 2016 
(závěrečný účet) DSO Hamr. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a 
Hodnotící zpráva za rok 2016 (závěrečný účet) DSO Hamr byla  řádně vyvěšena, svěšena 
v souladu s § 26 odst. 1  zákona 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn dálkový přístup). Ad 
archiv DSO Hamr. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 



 
6) 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 
 
 
 
 
 

7) Obecní zastupitelstvo projednalo Žádost o příspěvek Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR a neschvaluje jeho přidělení. Usnesení bude přílohou zápisu. 
 
 
 
Hlasování:  

                                            Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se 
 

 
 
 
8) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu od společnosti COOP Jednota 
s.d. Jindřichův Hradec. Dopis bude přílohou zápisu. 
 
 
 
9) Starosta obce informoval zastupitelstvo o pokračování prací při výstavbě kanalizace 
Frahelž II. etapa, část 3. 
 

 
  

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

Pavla Malecová                  …..................... 
     
 
 

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



 
 

Přílohy zápisu:  
1) Hodnotící zpráva - Závěrečný účet obce Frahelž  za rok 2016 a Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2016, účetní závěrka 2016 
2) Rozpočtové opatření č. 3 a 4 
3) Žádost Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR + usnesení 
4) Dopis COOP Jednota s. d. 

 
 
                          
 


