
Zápis č. 5/2018 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frahelž konaného dne  
4. 11. 2018 

 
 

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

 
Omluveni:       
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno:  
Zapsal: Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek 
    Pavla Malecová 
 
 

Program:  
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2) Slib zastupitelů 
3) Volba starosty obce 
4) Volba místostarosty obce 
5) Schválení jednacího řádu obce 
6) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 
7) Stanovení odměn 
8) Jmenování zástupce obce do DSO Hamr a DSO SORT 
9) Rozpočtové opatření č. 8 a 9 
10) Rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled 
11) MPOV (místní program obnovy vesnice) Frahelž  
12) Smlouva o zajištění zimní údržby – SÚS JH 
13) Příspěvek na mikulášskou nadílku 
14) Projekt místních komunikací, info 
15) Žádost o odkoupení pozemků, p. Bursík 
16) Navýšení částky pro jubilanty 
17) Kupní smlouvy - Polanský, Koutníková 

 
 

                       
Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil dosavadní 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 
     Pavla Malecová 

Hlasování: 
 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

2) Slib zastupitelů podle § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích složil každý přítomný člen 
zastupitelstva do rukou předsedajícího po jím přečteném slibu pronesením slova “slibuji”. 
Složení slibu stvrdil podpisem pod text slibu. Bylo konstatováno, že všichni přítomní 
členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
Slib s podpisy je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 
 
 
3) Volba starosty obce: Předsedající konstatoval, po dohodě se všemi zastupiteli, že volba 
starosty bude provedena veřejně. Současně vyzval zastupitele, aby podali své návrhy na 
volbu starosty obce. 
Navržen byl: Petr Malecha 

Hlasování: 
 

 Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 

4) Volba místostarosty obce: Předsedající konstatoval po dohodě se všemi zastupiteli, že 
volba místostarosty bude provedena veřejně. Současně vyzval zastupitele, aby podali své 
návrhy na volbu místostarosty obce.  
Navržen byl: Jan Hešík 

Hlasování: 
 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 

5) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení aktualizovaný jednací řád obce. Zastupitelstvo 
tento jednací řád jednomyslně schválilo. Bude přílohou tohoto zápisu 

Hlasování: 
 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

6) Volba předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru: Předsedou Finančního výboru 
byl navržen Jaroslav Malec. Jako členové tohoto výboru byli navrženi Pavla Malecová  a 
František Švejdík. Předsedou Kontrolního výboru byl navržen Ladislav Kopačka. Jako 
členové tohoto výboru byli navrženi Josef Špírek a Pavla Malecová.  

Hlasování: 
 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 



 
7) Starosta navrhl pro další období ponechat výši odměn pro starostu beze změn (v základní 
výši pro neuvolněného starostu) a pro místostarostu a členy zastupitelstva zvýšení o 340 Kč. 
Stanovení odměn s platností od 4. 11. 2018 bude přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 
 

 Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
8) Jmenování zástupce obce do DSO Hamr a DSO SORT. Navržen byl: starosta obce Petr 
Malecha 

Hlasování: 
 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
9) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 8 (schváleno starostou obce) a schvaluje rozpočtové opatření č. 9. Budou 
přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 
 

     Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

10) Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2019. 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 2019 paragrafy schváleného rozpočtu. Společně 
s rozpočtem byl schvalován také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022. Rozpočet 
i střednědobý výhled byly přijaty všemi hlasy přítomných zastupitelů a budou přílohou 
tohoto zápisu.  

 Hlasování: 
 

                                  Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
11) Obecní zastupitelstvo schválilo Místní program obnovy vesnice (MPOV) Frahelž 2018. 
Bude přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 
                                           

    Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
12) Zastupitelstvo dodatečně souhlasí a schvaluje smlouvu se SÚS o zimní údržbě místních 
komunikací ve Frahelži. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu. 

      Hlasování: 
 

  Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 



13) Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na mikulášskou nadílku pro děti do výše 
2000,- Kč, jako každoročně. Obec zajistí finančně, SDH organizačně. 

       Hlasování: 
     Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
14) Starosta informoval zastupitele o schůzce s projektantem místních komunikací a o 
pokračování prací na projektu. Závěry ze schůzky viz příloha. 
 

 
 
15) Zastupitelstvo obce se vrátilo k odložené žádosti p. Bursíka o odkoupení obecních 
pozemků. Zastupitelé se shodli, že v současné době není v zájmu obce tyto obecní pozemky 
odprodávat. Pozemky prodány nebudou. 
 Hlasování: 
 

 Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
16) Zastupitelstvu byl předložen návrh na zvýšení částky na dárkové koše pro jubilanty ze 
stávajících 400,- Kč na 500,- Kč na jednoho jubilanta. Zastupitelstvo souhlasí s navýšením 
částky na dary pro jubilanty od 1. 1. 2019. Do příštího zasedání starosta také zjistí, jestli by 
bylo možné zajistit dary formou dárkové poukázky do místní prodejny. 

Hlasování: 
 

 Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
17) Zastupitelstvo projednalo a schválilo kupní smlouvy na pozemky s p. Polanským a pí 
Koutníkovou. Budou přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 
 

 Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zapsal:   Jan Hešík …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek …..................... 
 
   Pavla Malecová …..................... 
     
 
 

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

starosta 
 

 
 
Přílohy zápisu:   

1) Slib volební komise 
2) Usnesení o volbě starosty a místostarosty obce Frahelž 
3) Jednací řád obce 
4) Stanovení odměn 
5) Usnesení o volbě zástupce obce DSO Hamr a DSO SORT 
6) Rozpočtové opatření č. 8 a 9 
7) Rozpočet 2019, střednědobý výhled 2020-2022 
8) MPOV Frahelž 2018 
9) Smlouva o zajištění zimní údržby silnic 
10) Zápis z jednání „Stavební úpravy místních komunikací…“ 
11) Kupní smlouva p. Polanský 
12) Kupní smlouva pí Koutníková 


