
Zápis č. 3/2020 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konaného dne 28. 6. 2020 
 
 

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

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

Program:  
 

1)  Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2)   Kontrola usnesení ze dne 24. 5. 2020 
3)        Rozpočtové opatření č. 3/2020 
4)            Zařazení komunikace III/1554 do pasportu komunikací 
5)            Souhlas s přijetím dotace – obnova říčního ramene řeky Lužnice 
6)            Zadání veřejné zakázky na obnovu říčního ramene řeky Lužnice 
7)   Žádost MAS Třeboňsko o zařazení území obce do územní působnosti MAS 
8)            Personální obsazení uvolněného místa v knihovně 
9)            Nabídka na vytvoření znaku a vlajky obce 
10)   Spolufinancování soutěže SDH o pohár starosty obce 
11)   Výběr firmy pro opravu a dobudování zpevněných ploch kolem knihovny a 

hasičárny 
   
 

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:   František Švejdík 
      Ladislav Kopačka 
Hlasování: 

Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 



2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 24. 5. 2020. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2020. 

Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
4) V souladu s projektovou dokumentací k rekonstrukci místních komunikací podal starosta 
návrh k zařazení silnice (původně ve vlastnictví Jihočeského kraje označené III/1554) do 
pasportu místních komunikací pod číslem 7c. Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasí. 

Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
5) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí na 
akci „Obnova říčního ramene řeky Lužnice“ v celkové výši 7 347 301,17 Kč. 

Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
6) V návaznosti na přijetí dotace ze SFŽP zastupitelstvo obce souhlasí, aby byla zajištěním 
uspořádaní výběrového řízení formou uzavřené výzvy k této akci pověřena firma Stavební 
poradna s.r.o. Zastupitelstvo dále souhlasí a schvaluje návrh starosty a místostarosty, aby 
byly s výzvou k podání nabídky osloveny firmy: HYDRO&KOV s.r.o., VHS - 
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. a ZVÁNOVEC a.s. Zastupitelstvo pověřilo starostu 
uzavřením příkazní smlouvy o zadání veřejné zakázky se Stavební poradnou s.r.o.. 

Hlasování: 
                                  Pro: 6       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
7) Zastupitelstvo projednalo žádost MAS Třeboňsko o zařazení území obce do působnosti 
MAS Třeboňsko o.p.s. na programové období 2021-2027. Zastupitelstvo obce se zařazením 
obce souhlasí. 

Hlasování: 
                                  Pro: 6       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
8) Starosta informoval zastupitele o ukončení dohody o pracovní činnosti s dosavadní 
knihovnicí, paní Martou Kopačkovou. Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením mimořádné 
odměny ve výši 2000,- Kč za dosavadní dlouholetou práci končící knihovnice. Na uvolněné 
místo navrhl paní Marii Růžičkovou, která bude práci vykonávat za stejných podmínek jako 
dosavadní knihovnice. 

Hlasování: 
                                  Pro: 6       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
 



9) Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku společnosti Heraldika s.r.o. na vytvoření znaku 
a vlajky obce. Obecní znak a vlajka není v současnosti prioritou obce, zastupitelstvo proto 
s vytvořením znaku a vlajky počká na nižší cenovou nabídku. 

Hlasování: 
                                  Pro:   5    Proti: 1 Zdržel se: 0 
 

 
10) Zastupitelstvo schválilo spolufinancování soutěže SDH „O pohár starosty obce“, pokud 
se v létě uskuteční, do výše 10 000,- Kč. Obec zajistí finančně, SDH organizačně. 

Hlasování: 
                                  Pro: 6       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 

 
11) Po pečlivém posouzení nabídek na opravu zpevněných ploch v obci kolem knihovny a 
hasičárny byla na základě dobrých referencí vybrána firma Vodohospodářské stavby s.r.o. 

Hlasování: 
                                  Pro: 6       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:                       Jan Hešík  …………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:  František Švejdík   …………………………… 
     

  Ladislav Kopačka ………………………… 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 
 

 
Přílohy zápisu: 
 

1) Rozpočtové opatření č. 3/2020 
2) Rozhodnutí – zařazení silnice do pasportu místních komunikací 
3) Usnesení MAS 
4) Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP 
5) Příkazní smlouva se Stavební poradnou s.r.o. 
6) Nabídky firem na opravu chodníků 

 


