
Zápis č. 5/2021 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 7. 11. 2021 
 
 

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:  Josef Špírek 

Ladislav Kopačka 
     

Program:  
 

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení ze dne 12. 9. 2021 
3) Rozpočtové opatření č. 6 
4) Rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled 2023-2025 
5) Územní plán - Dotace Jč kraje 
6) Obnova místních komunikací – žádost o dotaci MMR 
7) Příspěvek na mikulášskou nadílku  
8) Žádost o dotaci – Prevent 99 z.ú. 
9) Pasport místních komunikací - aktualizace 
10) Smlouva o věcném břemeni s E.GD 
11) Nabídka pojištění budovy školy 
12) Převod pozemků od SPÚ 
13) Nabídka spolupráce s Firm4y – Senior 
 

 
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:  Josef Špírek 

Ladislav Kopačka 

 
Hlasování: 
 

Pro:  7     Proti: 0 Zdržel se: 0 



2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 12. 9. 2021. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

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

 
Hlasování: 

 

     Pro:  7   Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

4) Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2022. 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 2022 paragrafy schváleného rozpočtu. Společně 
s rozpočtem byl schvalován také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025. 
Rozpočet i střednědobý výhled byly přijaty všemi hlasy přítomných zastupitelů a 
budou přílohou tohoto zápisu.  
  

Hlasování: 
 

                                  Pro:   7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
5) Starosta obce informoval, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo žádost obce 
Frahelž o dotaci na územní plán obce v celkové požadované výši 198 395,- Kč, která tvoří 
50% předpokládaných celkových nákladů na pořízení ÚP obce. Zastupitelstvo s přijetím 
dotace souhlasí, pověřilo starostu podpisem smlouvy o dotaci. Zároveň pověřilo starostu 
podáním žádosti o dotaci na Územní plán i na MMR, pokud bude výzva vyhlášena. 
 
Hlasování: 
 

                                  Pro:    7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
6) Starosta informoval zastupitele o výzvě Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí 
o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – 
dotační titul 117D8210A – Obnova místních komunikací. Obec má zpracovanou potřebnou 
projektovou dokumentaci a zastupitelstvo souhlasí, aby obec o tuto dotaci požádala. Na 
základě dobré zkušenosti pověřilo starostu uzavřením smlouvy na zpracování žádosti o 
dotaci s panem Petrem Heidingerem dle předložené cenové nabídky, která je v místě a čase 
obvyklá a která bude přílohou tohoto zápisu. 

 
Hlasování: 
 

                                  Pro:   7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
7) Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na mikulášskou nadílku pro děti do výše 
3.000,-Kč. Obec zajistí finančně, SDH organizačně. 

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



8) Starosta informoval o žádosti společnosti PREVENT 99 z.ú. o dotaci na zajištění 
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje. Vzhledem k plánovaným velkým 
výdajům v příštím roce dotace nebude neposkytnuta. 

 
Hlasování: 
  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
9) Zastupitelům byla předložena k posouzení a schválení aktualizace pasportu místních 
komunikací. Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizované úseky komunikací, které  
budou předány na obecní úřad se žádostí o zařazení do úseků místních komunikací. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu zpracováním žádosti. 

 
Hlasování: 
  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
10) Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D 
a.s. ke stavbě „Frahelž, Malec – kabel NN“ pod číslem JH-014330063482/002-FIA, 
podepsanou starostou obce dne 1.11.2021. Smlouva bude založena k ostatním majetkovým 
smlouvám Obce. 

 
Hlasování: 
  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
11) Starosta předložil zastupitelům návrh na pojištění budovy bývalé školy (čp. 89) od 
České pojišťovny, u které má Obec pojištěn i ostatní majetek. Zastupitelstvo s návrhem 
pojištění souhlasí, pověřilo starostu podpisem dodatku ke stávající  pojistné smlouvě dle 
předložené nabídky. Nabídka bude přílohou tohoto zápisu. 
 

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

 
12) Starosta informoval zastupitele o stavu převodu pozemků od SPÚ pod místními 
komunikacemi. V nejbližší době by měla být připravena smlouva k převodu části pozemku 
par. č. 931/1 v kat. ú. Frahelž pod místní komunikací 5c. Zastupitelstvo pověřilo starostu 
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemku. 

 
Hlasování: 
  Pro:   7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
13) Starosta obce byl osloven Nadačním fondem Firm4y – Senior, s nabídkou spolupráce 
formou pravidelné měsíční finanční podpory tohoto fondu. Zastupitelstvo s finanční 
podporou fondu z důvodu nedostatku finančních prostředků nesouhlasí. 

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



 
 
 
Zapsal:    Jan Hešík         …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Špírek  ………………. 

 
Ladslav Kopačka ………………. 

 
          …...................... 

Petr Malecha 
Starosta 

 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
 

1) Rozpočtové opatření č. 6 
2) Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023-2025, 

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2022 vč. plnění za předchozí rok 
3) Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci MMR - Heidinger 
4) Žádost PREVENT 99 z.ú. o dotaci 
5) Aktualizace pasportu místních komunikací 
6) Nabídka pojištění budovy školy 
7) Nabídka spolupráce Firm4y – Senior 

 


