
Zápis č. 1/2022 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 13.2.2021 
 

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

Omluveni:  František Švejdík  
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek 
    Jaroslav Malec  
 
 

Program:  
 

1 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 12. 12. 2021 
3 Rozpočtové opatření č. 8/2021 a 1/2022 
4 Informace – změna číslování položky v rozpočtu 
5 Zpráva z inventarizace majetku k 31. 12. 2021 
6 Finanční výbor – II. Pololetí 2021 
7 Kontrolní výbor – II. Pololetí 2021 
8 Informace o nákladech obce za odpady 2021 
9 Informace o nákladech, ČOV 2021 
10 Žádost ČSCH o předčasné splacení daru 
11 Projekt rekonstrukce objektu bývalé školy 
12 Žádost o dotaci LSPP Třeboň 
13 Žádost Lungta „Vlajka pro Tibet“ 
14 Různé 

 
   
 

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 

Jaroslav Malec 
      
Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 



 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 12. 12. 2021. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtová 
opatření č. 8/2021, a 1/2022 která byla schválena starostou obce dne 22.12.2021, resp. 
20.1.2022. Návrhy obou RO budou přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
4) Zastupitelstvo bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném 
rozpočtu na rok 2022 dle přiloženého záznamu účetní obce. 

 
 
5) Byla projednána zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2021 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 
 
 
6) Byl projednán zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2021 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. 2021 finančním 
výborem. Zápis byl přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů a 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 2021. 
 
 
9) Starosta obce informoval zastupitele o nákladech a výnosech obce souvisejících 
s provozováním obecní kanalizace a ČOV za uplynulý rok 2021. Zastupitelé pověřili 
starostu získáním podkladů od společnosti ČEVAK a.s. o množství fakturované vody dle 
jednotlivých odběratelů v obci. Na základě těchto podkladů se bude zvažovat úprava výše 
stočného v obci. 
 
Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 



10) Zastupitelstvo projednalo žádost ČSCH o předčasné splacení daru poskytnutého dle 
smlouvy z 25.8.2021. Rozhodnutí o této žádosti bylo odloženo na září 2022, kdy bude 
zřejmé, jestli Obec Frahelž bude v letošním roce realizovat rekonstrukci místních 
komunikací a za jakých finančních podmínek, resp. bude jasnější, jak si obec stojí finančně. 
 
Hlasování: 

Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

11) Diskuse k využití objektu bývalé školy dle přiloženého grafického návrhu firmy 
INPROPO s.r.o. Starosta obce byl pověřen získáním cenové nabídky na projekt 
rekonstrukce dle předloženého návrhu. Vzhledem k rozsahu plánované rekonstrukce 
zastupitelé souhlasí, aby pomocné práce při vyklízení objektu a nezbytné opravy, které 
nevyžadují stavební povolení, byly provedeny na základě dohody o provedení práce s 
občany obce, kteří budou mít o tuto práci zájem. Obec bude hradit použitý materiál a 
odměnu za práci ve výši 117,65 Kč/hod. hrubého (tj. 100,- Kč čistého). Zastupitelstvo tímto 
také souhlasí, aby se prací mohli účastnit i samotní zastupitelé, pokud budou mít zájem, za 
stejných podmínek jako ostatní. Organizací a řízením prací byl pověřen místostarosta obce. 
 
Hlasování: 

Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
12) Zastupitelé prostudovali a projednali žádost Lékařské služby první pomoci (LSPP 
Třeboň) o dotaci na její činnost v roce 2022. LSPP žádá o příspěvek na 13,-Kč na obyvatele 
za rok. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace. 

 
Hlasování: 

Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
 
13) Žádost Lungta o připojení k Vlajce pro Tibet. Zastupitelstvo nesouhlasí s připojením ke 
kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 
Hlasování: 

Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

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

Jaroslav Malec     …..................... 
  
 
         …................................ 

Petr Malecha, starosta 



 
 
 

Přílohy zápisu:  
 

1) Rozpočtové opatření č. 8/2021 a 1/2022 – návrhy 
2) Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby 2022 
3) Zpráva z provedené inventarizace majetku obce za rok 2021. 
4) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2021 kontrolním výborem 
5) Zápis z provedené kontroly za II. pololetí r. 2021 finančním výborem 
6) Odpady 2021 
7) Náklady na ČOV 2021 
8) Návrh využití objektu bývalé školy 
9) Žádost o dotaci LSPP Třeboň 
10)  Žádost o připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 

      


