
Zápis č. 4/2021 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 12. 9. 2021 
 
 

Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, František Švejdík, 
Ladislav Kopačka, Josef Špírek  
 
Omluveni:      
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec 
    Pavla Malecová 
 

Program:  
 

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení ze dne 27. 6. 2021 
3) Rozpočtové opatření č. 5 
4) Zpráva kontrolního výboru 
5) Zpráva finančního výboru 
6) Prodej kalamitního dříví 
7) Darovací smlouva ČSCH - finance 
8) Cenová nabídka – oprava fasády OÚ 
9) Převod budovy bývalé školy – info  
10) Silnice v obci, info 
11) Převod pozemků od SPÚ 
12) ČOV - informace 
13) Zimní údržba komunikací 
14) Znaky obce 
15) Příspěvek ČSCH 
16) Smlouva o smlouvě budoucí E.ON 

 
 

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:  Jaroslav Malec 

Pavla Malecová 
     
Hlasování: 
 

Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 



2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 27. 6. 2021. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
 

3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů projednalo a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5.  Návrh RO bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                           Pro:  7 Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
 
4) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje 
Zprávu kontrolního výboru. Bude přílohou tohoto zápisu. 
           . 
Hlasování: 

                                   Pro: 7        Proti: 0            Zdržel se: 0 
 
 
5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje 
Zprávu finančního výboru. Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
6) Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby vytěžení kalamitního dříví po vichřicích v létě 2021 
zabezpečil a na základě dlouholeté dobré zkušenosti odkoupil Ing. Milan Čada. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
7) Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Obci Frahelž a Českým svazem 
chovatelů na poskytnutí finančního daru ČSCH v celkové výši 250.000,- Kč. Smlouva bude 
přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
 
8) Starosta obce předložil zastupitelům konkrétní cenovou nabídku na opravu části fasády 
OÚ (štíty od č.p. 3). Zastupitelstvo s opravou fasády dle nabídkové ceny souhlasí a pověřilo 
starostu objednáním prací. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 

 



9) Starosta informoval zastupitele o probíhajícím převodu objektu bývalé školy do 
vlastnictví Obce. Návrh na převod byl podán na KÚ koncem srpna.  
a) Dále předložil zastupitelům cenovou nabídku fy. INPROPO s.r.o. na polohopisné a 
výškové zaměření a zpracování skutečného stavu objektu budovy včetně digitalizace 
měření. Nabídka zpracování je v místě a čase obvyklá, zastupitelstvo souhlasí s nabídkou a 
pověřilo starostu objednáním zaměření. Cenová nabídka bude přílohou tohoto zápisu 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
b) V návaznosti na zasedání zastupitelstva obce č. 2/2021 ze dne 2.5.2021, bod 9 – oprava 
fasády objektu bývalé školy, byly obeslány další 2 firmy s požadavkem na vytvoření cenové 
nabídky na opravu fasády. Z oslovených firem zareagovala pouze společnost Památky CB 
s.r.o., druhá společnosti, DOLi s.r.o., Smržov, cenovou nabídku nedodala. Zastupitelstvo 
vybralo jako zhotovitele z doručených nabídek firmu Památky CB s.r.o. na základě nižší 
nabídkové ceny a pověřilo starostu objednáním prací. Obě nabídky budou přílohou tohoto 
zápisu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
10) Starosta podal informace o postupu prací na úpravě projektu rekonstrukce místních 
komunikací. 
 

 
11) Starosta obce obeznámil zastupitelstvo o převodu pozemků od SPÚ v katastru obce.  
Část pozemků byla už dle dřívějšího požadavku Obce převedena do majetku, o převod 
dalších pozemků, dosud dle žádosti nepřevedených, zejména pod obecní komunikací, Obec 
opětovně požádá. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 

 
12) Starosta informoval zastupitele o problémech na  nátoku odpadních vod do ČOV při 
zvýšeném přítoku vody, zejména po přívalových srážkách. Zastupitelstvo souhlasí, aby byly 
revizí a vyřešením problémů na nátoku pověřeny VHS ČB, s.r.o. jako zhotovitel stavby. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 7    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
13) Obecní zastupitelstvo schvaluje provádění zimní údržby místních komunikací 
zastupitelem, panem Ladislavem Kopačkou na základě Dohody o provedení práce. Cena za 
jeden úklid sněhu je stanovena na 800,- Kč u místních komunikací a 500,- Kč čistého za 
chatovou oblast. Dále pověřilo starostu uzavřením smlouvy se společností SÚS na posyp 
místních komunikací. 

 
 



Hlasování: 

                                           Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
14) Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo výběr obecních symbolů. Jako vítězný 
návrh byl zvolen s nejvyšším počtem hlasů (4) symbol č. 7, stylizované bramborové květy 
v modro-bílé barvě. Zastupitelstvo pověřilo starostu vyřízením schvalování obecního 
symbolu a k objednání návrhu hasičského praporu a znaku s tímto symbolem. Vítězný 
symbol a návrh obecní vlajky bude přílohou zápisu. 

 
Hlasování: 

                                           Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
15) Starosta obce navrhl zastupitelům schválit příspěvek 5.000,- Kč pro ČSCH jako 
poděkování za uspořádání Chovatelského dne, který se uskutečnil ve Frahelži dne 4.9.2021. 
Příspěvek bude poskytnut formou daru, převodem na účet ČSCH. 

 
Hlasování: 

                                           Pro: 7   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
16) Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ke stavbě „Frahelž, Malec – kabel NN“ podepsanou starostou dne 11.9.2021. 
Smlouva bude přílohou zápisu. Dále pověřilo starostu obce následným podpisem Smlouvy o 
zřízení věcného břemene k této stavbě. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 7   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:    Jan Hešík         ….................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec …..................... 
 
     Pavla Malecová …..................... 
     
 
 

 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 



 
Přílohy zápisu: 

1) Rozpočtové opatření č. 5 
2)      Zpráva kontrolního výboru 
3)      Zpráva finančního výboru 
4) Darovací smlouva s ČSCH – finance 
5) Cenová nabídka – zaměření budovy školy 
6) Cenové nabídky opravy fasády OÚ 
7) Smlouva s SÚS - JH o zajištění zimní údržby silnic 
8) Symbol a vlajka Obce 
9) Smlouva o smlouvě budoucí E.ON 


