
Zápis č. 5/2020 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 1. 11. 2020 
 
 

Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, 
Ladislav Kopačka, František Švejdík   

 
 
Omluveni:      
 
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 6. 9. 2020 
3) Rozpočtové opatření č. 6 a 7 
4) Rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled 2022-2024 
5) Drobné stavební práce v obci 
6) Příspěvek na mikulášskou nadílku  
7) Žádost o dotaci LSPP Třeboň 
8) Nabídka KB na finanční zhodnocení úspor 
9) Nabídka – symboly obce 

 
 

 
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:      7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 



2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 6. 9. 2020. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 6 a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 7. RO budou přílohou tohoto 
zápisu. 

 
Hlasování: 

 

     Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

4) Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2021. Tento byl řádně 
vyvěšen v souladu s § 26 odst. 1)  vyhl. 500/2004 Sb. (el. podoba a umožněn  dálkový 
přístup). Závaznými ukazateli jsou pro rok 2021 paragrafy schváleného rozpočtu. Společně 
s rozpočtem byl schvalován také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. 
Rozpočet i střednědobý výhled byly přijaty všemi hlasy přítomných zastupitelů a 
budou přílohou tohoto zápisu.  
  

Hlasování: 
 

                                  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
5) Zastupitelstvo obce Frahelž schvaluje provedení drobných stavebních prací firmou 
VHS spol. s r.o. dle nabídkového rozpočtu. Jedná se o tyto stavební práce: 
- na dětském hřišti – zpevnění určených ploch štěrkodrtí,  
- kolem objektu hasičárny a na návsi – doplnění asfaltových povrchů 
- hasičárna – svedení dešťové vody z objektu do obecního rybníčka 
- kolem knihovny a hasičárny – oprava a doplnění chodníků nad rámec původního rozpočtu 
Nabídka bude přílohou zápisu. 
 

Hlasování: 
 

                                  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
6) Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na mikulášskou nadílku pro děti do výše 
2500,-Kč, jako každoročně. Obec zajistí finančně, SDH organizačně (dle možností...). 

      
 Hlasování: 
 

  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 



 
7) Zastupitelé prostudovali a projednali žádost Lékařské služby první pomoci (LSPP 
Třeboň) o dotaci na její činnost v roce 2021. LSPP žádá o navýšení částky příspěvku na 13,- 
Kč/obyvtale/rok (oproti 12,- Kč dosud). Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace. 

 
Hlasování: 
 

  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
8) Starosta obce obeznámil zastupitele s nabídkou KB na zhodnocení volných finančních 
prostředků obce formou fondů. Obec nemá o investování ve fondech zájem, nesouhlasí 
s investováním obecních prostředků na finančních trzích. 

 
Hlasování: 
     Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
9) Zastupitelé byli obeznámeni s nabídkou p. Miroslava Pavlů na zhotovení symbolů obce. 
Jelikož současná nabízená cena 7.000,- Kč je výrazně nižší než byly nabídky v uplynulých 
letech (např. nabídka fy Heraldika za 14 000,- Kč), a vzhledem k ušetřeným prostředkům za 
pořádání kulturních akcí v roce 2020, starosta obce navrhl přijmout tuto nabídku a 
pověřit p. Pavlů zhotovením obecních symbolů. 

 
Hlasování: 
     Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:    Jan Hešík         ….................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  František Švejdík ……………… 
 
    Ladislav Kopačka …..................... 
     
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 



 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
 

1) Rozpočtové opatření č. 6 a 7 
2) Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022-2024, 

aktuální čerpání rozpočtu (FIN 2-12 M) 
3) Rozpočet na drobné stavební práce 
4) Žádost LSPP o dotaci 
5) Nabídka na zhotovení symbolů obce 

 
 


