
Zápis č. 1/2018 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 4.3.2018 
 
 

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

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

Program:  
1  Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 17.12.2017 
3 Zpráva z inventarizace majetku k 31.12.2017 
4        Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2017 
5        Rozpočtové opatření č. 10/2017, 1 a 2/2018 
6        Finanční výbor 
7        Kontrolní výbor 
8  Informace o nákladech obce za odpady 2017  
9  Informace z DSO SORT (změna cen uložení odpadu) a DSO HAMR  
10        Aktualizovaná studie místních komunikací + projektová dokumentace 
11        GDPR, informace 
12        Petice za spravedlivé odměny členů OVK  
13        „Vlajka pro Tibet“ 
14        Žádost o spolufinancování protidrogové politiky, Metha, z.ú. 
15        Pozemky pod komunikacemi v obci 

 
   
 

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 
     Ladislav Kopačka 



Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 17. 12. 2017. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
3) Byla projednána zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2017 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 projednalo Závěrečný účet 
obce Frahelž za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 
Podkladem ke zpracování závěrečného účtu byla i předložená a projednaná účetní uzávěrka 
za rok 2017, provedená k  31. 12. 2017. Účetní uzávěrka k  31. 12. 2017 byla schválena. 
Spolu se závěrečným účtem byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017. Při přezkoumání hospodaření obce Frahelž za rok 2017 
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, viz Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. Závěrečný účet obce Frahelž za rok 2017 a 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 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: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č.10/2017 a rozpočtová opatření č. 1 a 2/2018, která byla schválena starostou obce.  
Návrhy RO budou přílohou tohoto zápisu. 

 
Hlasování: 

                                 Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
6) Byl projednán zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2017 kontrolním výborem. Byl 
přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu 
 
Hlasování: 
 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 



7) Byl projednán zápis z provedené finanční kontroly za II. pololetí r. 2017 finančním 
výborem. Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
8) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s náklady obce na likvidaci odpadů za rok 2017. 
  
 
9) Starosta podal zastupitelům informace o aktuálním dění v DSO SORT a DSO HAMR. 
 
 
10) Zastupitelstvo jednalo o potřebě dopracování aktualizace studie místních komunikací a 
o vytvoření projektové dokumentace k rekonstrukci místních komunikací. Starostu pověřilo 
dalším jednáním se zpracovatelem studie, Ing. Otepkou. 
 
 
11) Starosta informoval zastupitelstvo o novém nařízení Evropské Unie o ochraně osobních 
údajů (GDPR), které vejde v platnost dne 25.5.2018 a o povinnosti obce ustanovit v souladu 
s tímto nařízením pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Zastupitelstvo souhlasí 
s tím, aby účetní obce byla pověřena získáváním informací a absolvováním školení na toto 
téma. Na příštím zasedání zastupitelstva se rozhodne, jakým způsobem bude řešena funkce 
pověřence (DPO). 

 
Hlasování: 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
12) Starosta informoval zastupitelstvo o Výzvě zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení 
odměn členů okrskových volebních komisí a o Petici za spravedlivé odměny členů 
volebních komisí. 

 
 
13) Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti Spolku Lungta o připojení se ke kampani 
„Vlajka pro Tibet“.  
 

 
14) Obecní zastupitelstvo se zabývalo žádostí Metha z.ú. o spolufinancování protidrogové 
problematiky na území Jihočeského kraje. Žádost o spolufinancování byla zamítnuta. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
15) Starosta informoval zastupitele o potřebě vyřešit vlastnické vztahy na pozemcích, 
nacházejících se pod místními komunikacemi, vzhledem k jejich plánované rekonstrukci. 
Zastupitelstvo souhlasí, aby pozemky, ležící pod místními komunikacemi, které nejsou ve 
vlastnictví obce, byly se stávajícími vlastníky směněny nebo od nich odkoupeny. Jednáním 



o směně/odkoupení pozemků byl pověřen starosta obce. Zaměřením byl zastupitelstvem 
pověřen ing. Petr Sedláček, Geodézie jih. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 
 
 
Zapsal:   Jan Hešík         …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Josef Špírek    …..................... 
 
   Ladislav Kopačka         …..................... 
     
 
 

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

Přílohy zápisu:  
 

1) Zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2017 
2) Účetní závěrka a závěrečný účet obce Frahelž za rok 2017 
3) Rozpočtové opatření č. 10/2017, 1 a 2/2018 
4) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2017 kontrolním výborem 
5) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2017 finančním výborem 
6) Odpady 2017 
7) Usnesení pro Metha, z.ú. 
8) Mapové podklady pro směny/odkup pozemků 

   
    
                              

                          
 


