
Zápis č. 6/2021 
 

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

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

 
 
Omluveni:      ---  
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal: Jan Hešík   
Ověřovatelé zápisu:  Pavla Malecová, František Švejdík 
      
 
 

Program:  
 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola usnesení ze dne 7. 11. 2021 
3. Rozpočtové opatření č. 7 
4. Plán inventarizace majetku obce za rok 2021 
5. Dodatek ke smlouvě s TS Třeboň 2022 
6. Příspěvek na pořádání dětského karnevalu 2022 
7. Aktualizace MPOV (místní program obnovy vesnice) 
8. Dotace od MMR na komunikace, aktuální informace 
9. Nájemní smlouvy – PODA, Sys-DataCom, umístění vysílačů na „škole“ 
10. Vyhláška – místní poplatky 
11. Vyhláška – poplatek za odpady 
12. Dohoda o provedení práce – elektrikářské práce 2022 
13. Poděkování starosty 
14. Další… 

 
        

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, Pavla Malecová 
 
Hlasování: 

                                 Pro:            Proti:    0           Zdržel se:  0 



 
2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 7.11.2021. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 

 
3) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí  a souhlasí s 
rozpočtovým opatřením č. 7, které bylo schváleno starostou.  Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro:         Proti:   0     Zdržel se:  0 
 
 
4) Starosta obeznámil zastupitelstvo s plánem inventarizace majetku obce za rok 2021. Plán 
bude přílohou tohoto zápisu. Zastupitelé s plánem souhlasí. 
 
Hlasování: 

                                      Pro:     Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navrhovaný dodatek ke smlouvě s firmou 
Technické služby Třeboň, číslo 28 TS/1998 o dodávce služeb v oblasti odpadového 
hospodářství. Dodatek bude přílohou zápisu. 
 
Hlasování: 

                                        
    Pro:      Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
6) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje 
financování dětského karnevalu do výše 2 500,- Kč. Obec zajišťuje finančně a SDH 
organizačně. 
 
Hlasování: 
 

                                           Pro:   Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
7) Zastupitelé byli obeznámeni s návrhem aktualizace Místního programu obnovy vesnice 
z důvodu aktualizace kalkulace finančních nákladů na obnovu místních komunikací. 
Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a schvaluje aktualizaci MPOV. 
 
 
Hlasování:                           Pro:    Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
8) Starosta obeznámil zastupitele se stavem podání žádostí o dotaci na obnovu místních 
komunikací. Žádost o dotaci je připravena k podání. Do první etapy rekonstrukce byla 
zahrnuta část komunikace 5c, vedoucí od objektu bývalé školy směrem nahoru, ke mlýnu a 
místní komunikace 4c. Dle plánované etapizace se jedná o zelenou etapu (viz příloha). 
Celkové předpokládané náklady na akci činí cca 10 300 000,- Kč, z čehož dotace by měla 



pokrýt cca 7 400 000,- Kč, obec bude muset cca 2 900 000,- Kč dofinancovat z vlastních 
zdrojů. Zastupitelstvo s takto postavenou žádostí souhlasí 
 
Hlasování: 

    Pro:     Proti:  Zdržel se:  
 
9) Zastupitelům byly předloženy ke schválení smlouvy na pronájem objektu budovy „školy“ 
č.p. 89, k umístění vysílačů veřejné komunikační sítě firem PODA a.s. a Sys-DataCom a.s. 
Záměr obce pronajmout objekt k tomuto účelu byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 
25.11.2021 způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Zastupitelstvo obce obě smlouvy 
schvaluje, pověřilo starostu podpisem smluv. 
 
Hlasování:  

Pro:     Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
10) Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh nové obecně závazné vyhlášky Obce Frahelž 
č. 3/2021  O místních poplatcích. OZV bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování:  

Pro:     Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
11) Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh nové obecně závazné vyhlášky Obce Frahelž 
č. 4/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. OZV bude 
přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování:  

Pro:     Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
12) Zastupitelstvo obce souhlasí, aby drobné elektrikářské práce v obci vykonával v rámci 
dohody o provedení práce v roce 2022 p. Jaroslav Malec. Dohoda bude přílohou zápisu. 
 
 
Hlasování:  

Pro:     Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
13) Starosta obce poděkoval zastupitelům za jejich práci pro Obec Frahelž v roce 2021 a 
popřál všem klidný Advent, šťastné Vánoce a do nového roku 2022 pevné zdraví a hodně 
spokojenosti. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Zapsal:    Jan Hešík  …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Pavla Malecová …..................... 
 
     František Švejdík …..................... 
     
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 

Přílohy zápisu: 
1)      Rozpočtové opatření č. 7 
2) Plán inventarizace majetku obce za rok 2021 
3) Dodatek TS Třeboň 
4) Aktualizace MPOV 
5) Příloha č. 5 žádosti o dotaci na místní komunikace z MMR 
6) Nájemní smlouvy PODA a.s., Sys-DataCom a.s. 
7) OZV č. 3 O místních  poplatcích 
8) OZV č. 4 O místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
9) DPP – elektrikářské práce, Malec 

 
 


