
Zápis č. 4/2022 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 4. 9. 2022 
 
 

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

Program:  
 

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení ze dne 26. 6. 2022 
3) Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 
4) Zpráva kontrolního výboru 
5) Zpráva finančního výboru 
6) Fiera, a.s., Smlouva o smlouvě budoucí - VB 
7) Územní plán obce 
8) Škola, opravy + odvodnění 
9) Nabídka ošetření krovů, škola + OÚ 
10) Vlajka obce - nabídka 
11) Zimní údržba komunikací 
12) Poděkování starosty 
13) 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:  Jaroslav Malec 

Ladislav Kopačka 
     
Hlasování: 
 

Pro:   6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 26. 6. 2022. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 



 
 
 

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5 a 6 schválená starostou 
obce. Zastupitelé dále projednali a schvalují návrh rozpočtového opatření č. 7.  Návrhy RO 
budou přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 6  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: 6        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: 6    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
6) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., kterou podepsal starosta dne 29.6.2022. 
Smlouva se týká stavby „Frahelž, Kužel – kabel NN“. Smlouva bude přílohou tohoto 
zápisu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
7) Starosta obeznámil zastupitele s návrhem nového územního plánu obce Frahelž. A vyzval 
zastupitele k jeho podrobnému prostudování a zaslání připomínek. Návrh ÚP bude přílohou 
tohoto zápisu. 

 
 
8) Starosta obce informoval o celkových dosavadních nákladech spojených s opravou 
budovy bývalé školy. Zastupitelé souhlasí s pokračováním oprav v přízemí stejným 
způsobem jako dosud. 
Zastupitelé souhlasí s upraveným návrhem na odvodnění severní a východní zdi objektu 
školy (prohloubení drenážní vrstvy oproti původnímu návrhu až do sklepní hloubky). 
Zastupitelstvo dále souhlasí, aby práce provedla firma Památky CB s.r.o, jakožto dodavatel 
opravy fasády bývalé školy (viz usnesení zastupitelstva ze dne 12.9.2021, bod 9b) dle 
předloženého upraveného rozpočtu, který bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6    Proti: 0           Zdržel se: 0 



9) Starosta informoval zastupitele o nabídce společnosti Chytré střechy s.r.o. na sanaci 
krovů na budově obecního úřadu a na objektu bývalé školy. Zastupitelé ošetření krovů 
odložili na neurčito. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
10) Starosta předložil nabídku společnosti Alerion na zhotovení obecních symbolů obce – 
vlajky, vyšívaného praporu, smaltovaného znaku obce a dalších. Zastupitelé rozhodnutí 
s ohledem na konec funkčního období odložili na zasedání nového zastupitelstva. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
11) Zastupitelstvo projednalo způsob zimní údržby místních komunikací. Prohrnování 
sněhu bude opět zajišťovat p. Kopačka dle dříve uzavřené dohody o provedení práce. 
Zastupitelé souhlasí, aby starosta uzavřel smlouvu se společností SÚS na posyp místních 
komunikací. 

 
Hlasování: 

                                  Pro: 6    Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
12) Starosta obce informoval o stavu finančních prostředků na účtech a v hotovosti ke konci 
volebního období zastupitelstva. Nakonec poděkoval přítomným zastupitelům za jejich 
práci pro obec Frahelž, kterou vykonali během svého funkčního období v letech 2018-2022. 
 
 
 
Zapsal:    Jan Hešík         ….................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec …..................... 
 
     Ladislav Kopačka …..................... 
     
 
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přílohy zápisu: 

1) Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 
2)      Zpráva kontrolního výboru 
3)      Zpráva finančního výboru 
4) Smlouva o smlouvě budoucí s EG.D, a.s. 
5) Návrh ÚP 
6) Nabídkový rozpočet – odvodnění školy 
7) Nabídka ošetření krovů 
8) Nabídka Alerion 


