
Zápis č. 1/2021 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 28.2.2021 
 

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 
    František Švejdík 
 
 

Program:  
1 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 30. 12. 2020 
3 Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021 
4 Zpráva z inventarizace majetku k 31. 12. 2020 
5 Finanční výbor – II. Pololetí 2020 
6 Kontrolní výbor – II. Pololetí 2020 
7 Informace o nákladech obce za odpady 2020 
8 Smlouva o smlouvě budoucí – ČSCH 
9 Smlouva o smlouvě budoucí – EG.D. 
10 Územní plán obce – návrh zadání 
11 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 

   
 

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 
     František Švejdík 
Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 30. 12. 2020. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 



3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 1/2021, které bylo schváleno starostou obce dne 5.1.2021 a dále schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2021. 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 2020 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) Byl projednán zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2020 kontrolním výborem. Byl 
přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 

 
Hlasování: 

                                 Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
6) Byl projednán zápis z provedené finanční kontroly za II. pololetí r. 2020 finančním 
výborem. Byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
7) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s náklady obce na likvidaci odpadů za rok 2020. 
 

 
 
8) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí s Českým 
svazem chovatelů Frahelž a pověřilo starostu uzavřením smlouvy. Předmětem smlouvy je 
převod budovy Obecní školy od ČSCH na Obec Frahelž, vzájemná směna části pozemků, 
zřízení věcného břemene ve prospěch ČSCH a dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na 
činnost ČSCH. Smlouva bude přílohou zápisu a záměr směny pozemků bude řádně 
zveřejněn na úřední desce. 
 
Hlasování: 

Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

 
 
 
 



9) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí se společností 
EG.D. o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 939/1 v k.ú. Frahelž, v souvislosti se  
stavbou s názvem „Frahelž, Jakeš – kabel NN“. Starostu pověřilo podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
10) Starosta informoval zastupitele s návrhem zadání Územního plánu obce Frahelž, který 
je v současné době zveřejněn na stránkách obce: www.frahelz.cz/uredni_deska a je možné 
se k němu písemně vyjádřit. Návrh zadání bude přílohou zápisu 
 
 
11) Starosta předal zastupitelům dostupné informace ohledně sčítání lidu, domů a bytů, 
které proběhne dálkovou formou, online, k rozhodnému datu, kterým je půlnoc z 26. na 
27.3.2021.  
 
 
 
 

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

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

Přílohy zápisu:  
 

1) Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021 - návrh 
2) Zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2020. 
3) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2020 kontrolním výborem 
4) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2020 finančním výborem 
5) Odpady 2020 
6) Smlouva o smlouvě budoucí s ČSCH + návrh dělení a směny pozemků - situace 
7) Smlouva o smlouvě budoucí s EG.D. + situační zákres 
8) Návrh zadání Územního plánu obce 

 
      
                              

                          
 

http://www.frahelz.cz/uredni_deska

