
Zápis č. 2/2022 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konaného dne 1. 5. 2022 
 
 

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 
    František Švejdík 
 
 

Program:  
1 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 12. 2. 2022 
3 Rozpočtové opatření č. 2/2022 
4 Stočné 2023 
5 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období 
6 Smlouva o smlouvě budoucí – Prokeš, kabel NN 
7 Pouťová zábava 
8 Dětský den 
9 Žádost o podporu – Linka bezpečí 
10 Žádost o podporu – klub Radost 
11 Smlouva o zřízení věcného břemene, EG.D a.s. 
12 Informace TS Třeboň, palivový příplatek 
13 Oprava budovy školy 
14 Žádost o dotaci, myslivecké sdružení Skalka 

 
   
 

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 
     František Švejdík 
Hlasování: 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 12.2.2022. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny. 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 

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

 
 
4) Obecní zastupitelstvo po obeznámení se skutečnými náklady na odvádění a čištění 
odpadních vod a po důkladném zvážení situace přistoupilo ke zvýšení výše stočného od 
ledna 2023 na 150,- Kč/osobu, resp. chalupu za rok. 

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

 
 
5) Obecní zastupitelstvo stanovilo počet členů obecního zastupitelstva pro následující 
volební opět na 7 zastupitelů. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 23. a 24. 
září 2022. 

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

 
 
6) Obecní zastupitelstvo dodatečně projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene– souhlas s umístěním distribučního zařízení pro stavbu „Frahelž, 
Prokeš – kabel NN“ se společností EG.D podepsanou starostou dne 18.2.2022. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7        Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
7) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje částečné 
financování pouťové zábavy ve Frahelži do výše 15 000 Kč. Obec zajistí finančně, SDH 
Frahelž  organizačně.  

Hlasování: 
                                  Pro:  7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
8) 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 
 
 
 
9) 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 
 



10) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů zamítlo žádost klubu Radost o 
příspěvek, příspěvek nebude poskytnut. Kopie usnesení bude přílohou zápisu. 

Hlasování: 
                                  Pro:  7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností EG.D. a.s. ke stavbě „Frahelž, Jakeš - kabel NN“. Starostu pověřilo podpisem 
smlouvy. Smlouva bude založena u ostatních majetkoprávních smluv obce. 

Hlasování: 
                                  Pro:  7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
12) Starosta informoval zastupitele o dopise TS Třeboň týkajícího se zvýšení plateb za 
likvidaci komunálního odpadu s ohledem na významný nárůst cen PHM oproti lednu 2022. 
Od května bude ve fakturách účtován také „palivový příplatek“ v pohyblivé výši; jeho výše 
se bude odvíjet od průměrné ceny PHM za uplynulý měsíc.  
 
 
13) Starosta obce informoval zastupitele o probíhajících opravách budovy „školy“. 
Dokončeny byly elektroinstalace a vodoinstalace v prvním patře budovy, které by mohlo 
sloužit k zajištění dočasného ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Zastupitelé souhlasí, aby na objektu probíhaly další práce směřující k odstranění havarijního 
stavu objektu a dalších nezbytných oprav. Zastupitelstvo souhlasí, že práce budou nadále 
probíhat svépomocí, formou dohod o provedení práce. Odborné stavební práce budou 
prováděny stavební firmou Mikhaylo Kalabishka. Nabídková cena stavebních prací firmy je 
v místě a čase obvyklá. 

Hlasování: 
                                  Pro:  7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
14) Zastupitelstvo obce projednalo žádost místního mysliveckého sdružení Skalka o 
finanční podporu v letošním roce. Zastupitelé s žádostí souhlasí, Obec poskytne příspěvek 
ve výši 3.000,- Kč formou daru. 

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

 
Zapsal:                       Jan Hešík  …………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Kopačka …………………………… 
 
               František Švejdík   …………………………… 
 
 
 

…..................... 
Petr Malecha, starosta 

 
 



 
Přílohy zápisu: 
 

1) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 
2) Smlouva o smlouvě budoucí – EG.D – Prokeš, kabel NN 
3) Žádost + usnesení Linka Bezpečí 
4) Žádost + usnesení klub Radost 
5) TS Třeboň, dopis, palivový příplatek 

 
 


