
Zápis č. 5/2022 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frahelž konaného dne  
16. 10. 2022 

 
 

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

 
Omluveni:       
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno:  
Zapsal: Jan Hešík 
Ověřovatelé zápisu:  Pavla Malecová 
    František Švejdík 
 
 

Program:  
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2) Slib zastupitelů 
3) Volba starosty obce 
4) Volba místostarosty obce 
5) Schválení jednacího řádu obce 
6) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 
7) Stanovení odměn členů zastupitelstva 
8) Jmenování zástupce obce do DSO Hamr a DSO SORT 
9) Určený zastupitel pro územní plánování 
10) Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. 
11) Příspěvek na mikulášskou nadílku 
12) Obnova místních komunikací – možnosti dotací 
13) Náklady na elektřinu – info 
14) Informace TS Třeboň ohledně svozových dnů 
15) Obecní symboly 
16) Dary jubilantům 
17) Rozpočtové opatření č. 8 
18) Oprava objektu bývalé školy 
19) Dotace les 
20) Schvalování RO starostou obce 

 
 

                       
Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil dosavadní 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 
     František Švejdík 

Hlasování: 
 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

2) Slib zastupitelů podle § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích složil každý přítomný člen 
zastupitelstva do rukou předsedajícího po jím přečteném slibu pronesením slova “slibuji”. 
Složení slibu stvrdil podpisem pod text slibu. Bylo konstatováno, že všichni přítomní 
členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
Slib s podpisy je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 
 
 
3) Volba starosty obce: Předsedající konstatoval, po dohodě se všemi zastupiteli, že volba 
starosty bude provedena veřejně. Současně vyzval zastupitele, aby podali své návrhy na 
volbu starosty obce. 
Navržen byl Petr Malecha. 
 

Hlasování: 
 

 Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

4) Volba místostarosty obce: Předsedající konstatoval po dohodě se všemi zastupiteli, že 
volba místostarosty bude provedena veřejně. Současně vyzval zastupitele, aby podali své 
návrhy na volbu místostarosty obce.  
Navržen byl Jan Hešík. 

Hlasování: 
 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

5) Zastupitelstvu byl předložen ke schválení aktualizovaný jednací řád obce. Zastupitelstvo 
tento jednací řád jednomyslně schválilo. Bude přílohou tohoto zápisu 

Hlasování: 
 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

6) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru: Předsedou finančního výboru 
byl navržen Jaroslav Malec. Jako členové tohoto výboru byli navrženi Pavla Malecová  a 
František Švejdík. Předsedou kontrolního výboru byl navržen Ladislav Kopačka. Jako 
členové tohoto výboru byli navrženi Josef Špírek a Pavla Malecová.  

Hlasování: 
 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 



7) Zastupitelé projednali a schválili výši odměn všech členů zastupitelstva a to s platností od 
16. 10. 2022. Stanovení výše odměn bude přílohou tohoto zápisu. 
Zároveň schválili navýšení odměn pro obecní účetní a knihovnici. Toto navýšení bude 
řešeno dodatkem k platným smlouvám. 
Zároveň  

Hlasování: 
 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
8) Jmenování zástupce obce do DSO Hamr a DSO SORT. Navržen byl Petr Malecha. 

Hlasování: 
 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
9) Zastupitelstvo obce souhlasí, aby určeným zastupitelem pro územní plánování zůstal i 
nadále starosta obce, Petr Malecha. 

Hlasování: 
 

                                           Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

10) Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: JH-
014220063925/005-FIA se společností EG.D, a.s. ke stavbě Frahelž, Mašková – kabel NN. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: 
 
                                  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
11) Obecní zastupitelstvo jako každoročně, schválilo příspěvek na mikulášskou nadílku pro 
děti do výše 4000,- Kč. Obec zajistí finančně, SDH organizačně. 

Hlasování: 
 

     Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
12) Starosta informoval zastupitele o plánované výzvě Ministerstva pro místní rozvoj 
k podávání žádostí na obnovu místních komunikací. Zastupitelé souhlasí, aby obec o dotaci 
požádala, pokud bude výzva vyhlášena. Zastupitelé dále předběžně souhlasí, aby případnou 
žádost o dotaci připravil a zpracoval Ing. Petr Heidinger. 

Hlasování: 
 

     Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 



13) Starosta obce informoval zastupitele o současných nákladech obce na elektřinu – jak u 
veřejného osvětlení, budovy OÚ a knihovny, tak i u objektu bývalé školy. Obec má 
zabezpečeny dodávky dle řádně uzavřených smluv se společností E.ON Energie, a.s. 
 
 
14) Starosta obeznámil zastupitele se sdělením p. Petra Tětka, jednatele TS Třeboň, ohledně 
svozových dnů. O svozovém dnu vůbec nebude odvážen stavební odpad, zemina a kamení a 
ani nebezpečné látky, pokud nebudou vytříděny dle zařazení. Nebezpečné látky s obsahem 
azbestu budou likvidovány jedině v případě, že budou neprodyšně uzavřeny a odloženy do 
zvláštního kontejneru, který bude přistaven o svozovém dnu 

 
 
15) Zastupitelé se vrátili k nabídce firmy Alerion k vyhotovení vlajky, praporu a dalších 
předmětů s obecními symboly, odloženého z minulého zasedání zastupitelstva (4/2022, bod 
10). Zastupitelé souhlasí s objednáním výroby 1 ks obecní vlajky dle předložené nabídky. 

Hlasování: 
  

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
16) Zastupitelstvu byl předložen návrh na zvýšení částky na dárkové koše pro jubilanty ze 
stávajících 500,- Kč na 600,- Kč pro jednoho jubilanta. Zastupitelstvo souhlasí s navýšením 
částky na dary pro jubilanty od 1. 1. 2023. Starosta informoval také o možnosti předávání 
darů formou dárkové poukázky do místní prodejny (resp. prodejen COOP)… 

Hlasování: 
 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
17) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8, které bude přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 
 

     Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
18) Zastupitelé byli informováni o nákladech a pracích probíhajících na opravě objektu 
bývalé školy a souhlasí s pokračováním oprav již schváleným postupem. Na opravách se 
nadále bude podílet firma p. Mykhayla Kalabishky, dále firma Main Road s.r.o. a pan 
Valerii Hontes na ŽL. Jejich nabídka je v místě a čase obvyklá.  

Hlasování: 
 

     Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
19) Zastupitelé souhlasí s přijetím dotace na obnovu, zajištění a výchovu les. porostů do 40 
let věku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, ve výši 36 800,- Kč. 

Hlasování: 
 

     Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 



20) Obecní zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření (RO) 
v době mezi zasedáními obecního zastupitelstva, pakliže je jejich přijetí nutné z důvodu 
dodržení Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. RO schválená starostou 
zastupitelstvo následně vezme na vědomí na svém příštím zasedání. Toto zmocnění 
k provádění RO je vydáno až do odvolání.  
 

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

……..................... 
Petr Malecha 

starosta 
 

 
 

Přílohy zápisu:   
1) Slib členů zastupitelstva 
2) Usnesení o volbě starosty a místostarosty obce Frahelž 
3) Jednací řád obce 
4) Stanovení odměn členů zastupitelstva 
5) Usnesení o volbě zástupce obce  pro DSO Hamr a DSO SORT 
6) Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D. 
7) Náklady na elektřinu 
8) Sdělení z TS Třeboň 
9) Rozpočtové opatření č. 8. 
10) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (kopie) 


