
Zápis č. 3/2022 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konaného dne 26. 6. 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:  Pavla Malecová 
    Josef Špírek 
 
 

Program:  
 

1)   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2)   Kontrola usnesení ze dne 1. 5. 2022 
3)        Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2022 
4)   Účetní závěrka a závěrečný účet obce Frahelž za rok 2021 
5)            Znak a vlajka obce – vyjádření Parlamentu ČR 
6)   Vyhodnocení žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikací z MMR      
7)   Dohoda o provedení práce Kopačka 
8)   Spolufinancování soutěže SDH o pohár starosty obce 
9)   Rekonstrukce objektu bývalé školy 
10)   Výběr dodavatele projektové dokumentace k stavebním úpravám „školy“ 
11)   Dar ČSCH 
12)   Letní kino 
13)   Komunální volby 2022 
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:  Pavla Malecová 
     Josef Špírek 
Hlasování: 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 



 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 1.5.2022. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny. 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2022 
schváleným starostou obce. Dále projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č. 
4/2022. Oba návrhy RO budou přílohou zápisu. 

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

 
 
4) Obecní zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce Frahelž za rok 2021 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 2021, provedená k  31. 12. 2021. Účetní závěrka k  31. 12. 2021 byla schválena. 
Spolu se závěrečným účtem byla projednána Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021. Při přezkoumání hospodaření obce Frahelž za rok 2021 
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, viz Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.  
Návrh závěrečného účtu obce Frahelž za rok 2021 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) Starosta obce obeznámil zastupitele s dopisem Mgr. Matěje Ondřeje Havla, předsedou 
podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR. Podvýbor se dne 20.5.2022 zabýval 
žádostí obce Frahelž o udělení obecních symbolů, znaku a vlajky a doporučil, aby byly 
obecní symboly v navrhované podobě uděleny obci rozhodnutím předsedkyně Poslanecké 
sněmovny. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách PČR. Zmíněny dopis i 
rozhodnutí budou přílohou tohoto zápisu. 
Zastupitelé souhlasí se zapracováním schválených obecních symbolů do nových obecních 
razítek a dokumentů. Starostu obce pověřilo zadáním výroby kulatého razítka obce.  

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

 

 
6) Starosta obce informoval zastupitele o vyhodnocení žádosti o dotaci na rekonstrukci 
místních komunikací, podané na MMR v závěru loňského roku. Vzhledem k nízké alokaci 
finančních prostředků uspělo se žádostí o dotaci celkem pouze 135 obcí, dalších 728 obcí se 
umístilo mezi náhradníky, doporučenými k poskytnutí dotace. Obec Frahelž se umístila jako 
235. v pořadí mezi náhradníky. Ministerstvo bude žádat o navýšení alokace fin. prostředků 
v letošním roku. Pokud by se povedlo alokaci navýšit, budou případné dotace poskytovány 
dle pořadí náhradníků.  
Starosta navrhl zastupitelům objednat v letošním roce opravu nejhorších úseků komunikací 
u SÚS. Zastupitelé s návrhem souhlasí, pověřili starostu objednáním prací. 

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



 
 
7) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce se zastupitelem p. 
Kopačkou na práce prováděné traktorem dle potřeby v letní sezóně (zejména přesuny 
materiálu, sečení obecních ploch a rovnání terénu) i v zimní sezóně (úklid sněhu obecní 
silnice + chaty). Smlouva bude založena u ostatních dohod o provedení práce. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
 
8) Zastupitelstvo schválilo spolufinancování soutěže SDH „O pohár starosty obce“, do výše 
10 000,- Kč. Obec zajistí finančně, SDH organizačně. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
9) Starosta informoval zastupitele s dosavadním postupem prací na opravě objektu bývalé 
školy a s dosavadními náklady na tyto opravy. Celkové náklady na opravy zatím 
k dnešnímu dni přesáhly 200.000,- Kč, hlavní zednické práce ještě ale nebyly fakturovány. 
Zastupitelé souhlasí s pokračováním stavebních prací při opravě přízemí budovy stejným 
způsobem jako dosud. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
10) Zastupitelstvu obce byly předloženy cenové nabídky na vypracování projektové 
dokumentace stavebních úprav objektu bývalé školy od Architektonické a projekční 
kanceláře JH Plan a od společnosti INPROPO s.r.o. Zastupitelé vybrali jako dodavatele 
projektové dokumentace Architektonickou a projekční kancelář JH Plan díky nižší 
nabídkové ceně. Starostu obce pověřili podpisem smlouvy a zadáním prací. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
11) Zastupitelstvo se vrátilo k rozhodování o žádosti ČSCH o předčasné splacení finančního 
daru přislíbeného obcí. Vzhledem k odložení rekonstrukce místních komunikací 
zastupitelstvo souhlasí, aby v letošním roce byla ČSCH vyplacena mimořádná splátka daru 
ve výši 100.000,- Kč. Další příspěvky budou spláceny nadále každoročně ve výši 25.000,- 
Kč dle smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Hlasování: 
                                  Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
12) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Lubomíra Lukeše, TSProduction.cz o 
možnosti konání kulturní akce – putovního letního kina v naší obci. Zastupitelé všemi hlasy 
přítomných členů tuto žádost zamítli. 

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



 

 
13) Starosta obeznámil všechny přítomné s podmínkami a lhůtami pro podávání 
kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce, které se budou konat ve dnech 23. až 
24. 9 2022. 
 
 
 
 

 
Zapsal:                       Jan Hešík  …………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:  Pavla Malecová …………………………… 
 
               Josef Špírek   …………………………… 
 
 
 

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

 
 

 
Přílohy zápisu: 
 

1) Návrh rozpočtového opatření č. 3 a 4/2022 
2) Účetní závěrka + závěrečný účet obce 
3) Dopis z PČR, podvýboru pro heraldiku a vexilologii + rozhodnutí 

předsedkyně PČR 
4) Cenové nabídky na vypracování PD stavebních úprav školy 
5) Žádost + usnesení Putovní kino 

 


