
Zápis č. 2/2021 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konaného dne 2.5.2021 
 
 

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

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

Program:  
1 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 28. 2. 2021 
3 Rozpočtové opatření č. 3/2021 – na vědomí 
4 Účetní závěrka a závěrečný účet obce Frahelž za rok 2020 
5 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
6 Obecně závazná vyhláška – odpadové hospodářství 
7 Plán financování obnovy kanalizace 
8 Smlouva darovací a směnná – ČSCH 
9 Oprava fasády budovy bývalé školy – nabídka 
10 Oprava fasády štítu OÚ 
11 Zadání ÚP 
12 Dětský den 
13 Žádost o podporu – Linka bezpečí 
14 Žádost letní kino 

   
 

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:  Ladislav Kopačka 
     Pavla Malecová 
Hlasování: 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 28.2.2021. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 
schválené starostou dne 16.3.2021 

Hlasování: 
Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
4) Obecní zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce Frahelž za rok 2020 a všemi 
hlasy přítomných zastupitelů souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 
Podkladem ke zpracování závěrečného účtu byla i předložená a projednaná účetní závěrka 
za rok 2020, provedená k  31. 12. 2020. Účetní závěrka k  31. 12. 2020 byla schválena. 
Spolu se závěrečným účtem byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020. Při přezkoumání hospodaření obce Frahelž za rok 2020 
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, viz Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.  
Návrh závěrečného účtu obce Frahelž za rok 2020 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 
 

 
5) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o 
místních poplatcích. 

 
Hlasování: 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
6) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
7) Starosta předložil zastupitelům ke schválení Plán financování obnovy kanalizace. Plán 
byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 



8) Starosta obeznámil zastupitelstvo s návrhem Smlouvy darovací, směnné a o zřízení 
věcného břemene s Českým svazem chovatelů. Zastupitelstvo s návrhem smlouvy souhlasí, 
v případě souhlasu Stavebního úřadu s dělením pozemků a budov pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy. Návrh Smlouvy bude přílohou zápisu. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
9) Byl projednán záměr obce na opravu fasády budovy bývalé školy, pokud tuto budovu 
Obec získá do svého vlastnictví. V této souvislosti byla zastupitelům předložena cenová 
nabídka na opravu této fasády od firmy AQUARES s.r.o. (bude přílohou tohoto zápisu). 
Zastupitelstvo s opravou fasády souhlasí, požaduje ovšem ještě minimálně 2 další cenové 
nabídky. Výběrem zhotovitele jsou pověřeni starosta a místostarosta obce.  

Hlasování: 
                                  Pro:   7    Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
10) Starosta informoval zastupitele o plánu na opravu západního štítu fasády OÚ (od č.p. 3). 
Zastupitelstvo s opravou štítu souhlasí, pověřilo starostu výběrem zhotovitele. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 

 
11) Zastupitelstvo obce Frahelž bere na vědomí Vyhodnocení projednání návrhu zadání 
Územního plánu Frahelž. 
Zastupitelstvo obce Frahelž schvaluje Zadání územního plánu Frahelž  
dle § 6 odst. (5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 47 odst. (5) stavebního zákona. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
12) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje financování 
dětského dne do výše 5 000 Kč. Obec zajistí finančně, SDH Frahelž organizačně.  

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
13) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů zamítlo žádost Linky bezpečí 
o příspěvek, příspěvek nebude poskytnut. Kopie usnesení bude přílohou zápisu. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
14) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů odmítlo nabídku na pronájem 
Letního kina ve Frahelži. Obec Frahelž nemá o letní kino zájem. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 



Zapsal:                       Jan Hešík  …………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Kopačka …………………………… 
 
               Pavla Malecová   …………………………… 
 
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 
 
 

 
Přílohy zápisu: 
 

1) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 
2) Účetní závěrka, Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2020 
3) PFO kanalizace 
4) Smlouva darovací a směnná – chovatelé 
5) Nabídka na opravu fasády budovy školy 
6) Zadání ÚP + usnesení 
7) Žádost + usnesení Linka Bezpečí 
8) Žádost + usnesení Letní kino 

 


