
Zápis č. 1/2020 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 1. 3. 2020 
 
 

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

Omluveni:   
 
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 28. 12. 2019 
3 Rozpočtové opatření č. 8/2019 - na vědomí a 1/2020 ke schválení 
4 Zpráva z inventarizace majetku k 31. 12. 2019 
5 Účetní závěrka a závěrečný účet obce Frahelž za rok 2019 
6 Finanční výbor – II. Pololetí 2019 
7 Kontrolní výbor – II. Pololetí 2019 
8 Informace o nákladech obce za odpady 2019 
9 Kupní smlouva ČCE Reality        
10 Územní plán obce 
11 Žádost Spolku Lungta – „Vlajka pro Tibet“ 

   
 

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: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 28. 12. 2019. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 



3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 8/2019, které bylo schváleno starostou obce dne 31.12.2019 a dále schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2020. Návrhy obou RO budou přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
4) Byla projednána zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2019 v souladu 
s inventurním plánem. Inventurou nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zpráva byla přijata všemi 
hlasy přítomných zastupitelů a bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů projednalo Závěrečný účet 
obce Frahelž za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 
Podkladem ke zpracování závěrečného účtu byla i předložená a projednaná účetní závěrka 
za rok 2019, provedená k  31. 12. 2019. Účetní závěrka k  31. 12. 2019 byla schválena. 
Spolu se závěrečným účtem byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2019. Při přezkoumání hospodaření obce Frahelž za rok 2019 
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 2019. Zjištěné nedostatky budou napraveny do 
31. 12. 2020 (viz přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků) a tyto chyby se 
v dalších letech již nebudou opakovat. Zpráva o plnění opatření bude podána na Krajský 
úřad v Českých Budějovicích do 31. 12. 2020, tj. v zákonných lhůtách.  
Návrh závěrečného účtu obce Frahelž za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření byl řádně zveřejněn na úřední desce v souladu s § 26 odst. 1  zákona 500/2004 
Sb. (umožněn dálkový přístup) a bude přílohou tohoto zápisu. 

 
Hlasování: 

                                 Pro:  7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
6) Byl projednán zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2019 kontrolním výborem. Byl 
přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
7) Byl projednán zápis z provedené finanční kontroly za II. pololetí r. 2019 finančním 
výborem. Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro:  7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



8) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s náklady obce na likvidaci odpadů za rok 2019.   
 

 
9) Zastupitelstvo projednalo a schválilo kupní smlouvu se společností ČCE Reality. 
Smlouva bude přílohou zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

10) Výběrové řízení na zhotovitele Územního plánu 
 
Starosta po dohodě s místostarostou obce oslovili v souladu se směrnicí o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu (předpokládaná cena do 400 000,- Kč) 3 regionální 
subjekty, zabývající se kromě jiného i územním plánováním, s požadavkem vypracování 
nabídky na Zpracování územního plánu obce. Nabídky, které přišly od všech oslovených 
subjektů, byly otevřeny a posouzeny na zasedání zastupitelstva a vybrán byl subjekt 
s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
Územní plán obce, usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce Frahelž rozhoduje v souladu s § 6, odst. (5), písm. a) a § 44, 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení Územního plánu 
Frahelž. 

2. Zastupitelstvo obce Frahelž, schvaluje jako pořizovatele dle § 2, odst. (2), písm. a), 
stavebního zákona, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, k zajištění projednávání Územního plánu Frahelž na základě § 6, odst. (1), 
písm. c), stavebního zákona. 

3. Zastupitelstvo obce Frahelž pověřuje jako určeného zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace dle § 47, odst. (1), 
stavebního zákona, starostu obce Petra Malechu. 
 

4. Zastupitelstvo obce Frahelž schválilo jako zpracovatele Územního plánu Frahelž 
paní Jolanu Zahrádkovou, IČ: 88207609, se sídlem Vlastiboř 21, 392 01 
Soběslav. 

 
Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
11) Žádost spolku Lungta o vyvěšení tibetské vlajky. Obec tibetskou vlajkou nedisponuje, 
kupovat ji nemá v úmyslu, věšet se proto nebude. 
 
Hlasování: 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 

 
 



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

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

Přílohy zápisu:  
 

1) Rozpočtové opatření č. 8/2019 a 1/2020 
2) Zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2019, Účetní závěrka, 

Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019, přijetí 
nápravných opatření 

3) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2019 kontrolním výborem 
4) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2019 finančním výborem 
5) Odpady 2019 
6) Kupní smlouva – ČCE Reality 
7) Nabídky zpracování územního plánu + usnesení 
8) Žádost spolku Lungta 

   
    
                              

                          
 


