
Zápis č. 135 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 18.12.2014 v budově OÚ 

Přítomni:  Ing. Lásko Josef, Ing. Lásková Hana, Bc. Bresto Lenka, Peterka Vladislav, Hranička Miloš, 

Müller Vladimír, Fikejzová Lenka 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Zálší (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin dosa-
vadním starostou obce p. Lásko Josefem („dále jako „předsedající“). 
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s  
§ 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění.  
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zálší zveřejněna v 
souladu se zákonem (po dobu nejméně 7 dní), a to od 10.12.2014 do 18.12.2014. Současně byla zve-
řejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 
přítomno je všech 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
* * * 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Láskovou Hanu a pana Peterku Vladislava a zapi-
sovatelem paní Bc. Lenku Bresto . K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Láskovou Hanu a Peterku Vladislava, zapiso-
vatelem Bc. Lenku Bresto. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
* * * 
Schválení (doplnění ) programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2. Schválení rozpočtového provizória na rok 2015 

3. Příprava inventur majetku obce 
4. Diskuze k plánovaným investicím a opravám v r. 2015 
5. Různé 

                                  

Na dotaz, zda jsou připomínky k minulému usnesení nebyly žádné námitky. 

 
K připomínkám na doplnění nebo změnu programu paní Bc. Lenka Bresto žádala o doplnění bodu č. 6 
Rozpočtové změny. 
  
Zastupitelstvo obce Zálší schválilo navržený program s doplněním bodu č. 6  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

a) Zajistit odstranění závad na zahradních hračkách v MŠ Zálší a v Noříně, zajistit certifikaci – 

úkol trvá (Hranička, T: 31.3.2015) 

 



b) Zajistit zrušení požární nádrže v Noříně a přepis v KN z vodní plochy na plochu ostatní – 

úkol trvá (Hranička, T: 31.3.2015) 

a) Zajistit zápis kapličky v Noříně do KN – úkol trvá (Hranička, T: 31.3.2015) 

b) Navrhnout směnu pozemků se ZOD Zálší za požadované části parcel pod senážním platem 

– úkol trvá (Peterka, T: 31.3.2015) 

c) Zajistit vyčištění příkopů v Noříně – pozemky za p. Hušákem – úkol trvá (Hranička, T: 

31.1.2015) 

d) Zajistit obnovení stavebního povolení k ČOV – úkol trvá (Hranička, T: 20.1.2015) 

e) Zajistit kolaudaci chodníku v Zálší- úkol trvá (Hranička, Lásko T: 31.1.2015) 

f) Zajistit bezúplatný převod pozemku, parcela č. 113/4 – úkol trvá ( Bresto, T: 31.1.2015) 

g) Zajištění vyhotovení a zaslání Žádosti o dotaci PA z POV na r. 2015 – úkol splněn 

   
   

2. Schválení rozpočtového provizoria : 

Zastupitelé byli seznámeni s pravidly rozpočtového provizória, pan starosta doporučil zastupi-

telům schválení rozpočtového provizoria na rok 2015 do doby schválení rozpočtu na rok 2015.  

Zastupitelstvo obce Zálší schválilo rozpočtové provizorium na rok 2015 
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

3. Příprava inventur majetku obce 

Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur a byli proškoleni jako členové inventarizační ko-

mise k provedení inventarizace k 31.12.2014. 

 

4. Diskuze k plánovaným investicím a opravám v r. 2015 
Zastupitelé projednali nabídku od firmy KVARTA spol. s r.o. na zpracování projektové doku-

mentace pro stavební povolení pro výstavbu rodinných domů v Zálší. Dále byly projednány 

plánované opravy hasičské zbrojnice a požární nádrže. Je potřeba zjistit možnosti využití do-

tací pro plánované práce příštího roku.  

Zastupitelstvo obce Zálší schválilo udělení starostovi mandátu k podpisu připravované smlouvy na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „ ZTV pro výstavbu RD v Zálší“ 

s firmou KVARTA spol. s r.o. 

Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Různé 

 

a) Paní Lásková a p. Bresto  přednesly návrh na pověření starosty k podpisu rozpočtových 

změn do výše 100 000,- Kč  ve znění : 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje  

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

kompetenci starosty obce k provádění jednotlivým rozpočtovým opatření v následujícím rozsahu: 

do výše 100.000 Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další ná-

roky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů)                       

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 

nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když je včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a 

dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 



c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schvá-

lení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizo-

ván 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kom-

petenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření 

starostou a jejího stručného odůvodnění   Zastupitelstvo obce Zálší schválilo pověření starosty k pod-

pisu rozpočtových změn do výše 100 000,-  Kč 

 
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

b) Zastupitelé byli seznámeni s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, na-

kládání se stavebním a demoličním odpadem a sběru objemného a kovového odpadu 

na území obce Zálší. 

Zastupitelstvo obce Zálší schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, nakládání se stavebním a 

demoličním odpadem a sběru objemného a kovového odpadu na území obce Zálší. 

 

Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce. 

V rámci přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. 

c) zákona. 

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících 

se rozpočtových prostředků 

Porušení ustanovení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  Za-

stupitelstvo se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. ( ustanovení § 92 odst. 1 ) 

 

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 

Porušení ustanovení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Záměr obce pronajmout nemovitost nebyl zveřejněn na úřední desce po dobo nejméně 

15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. ( ustanovení § 39 odst. 1) Zveřejněný 

záměr obce  o pronájmu nebytových prostor – prodejny nebyl ke kontrole doložen.  

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí obě porušení ustanovení a stanovilo nápravná opatření -  

pan starosta Ing. Josef Lásko bude svolávat zastupitelstvo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. 

Paní Bc. Lenka Bresto dohledá zveřejněný záměr obce o pronájmu nebytových prostor - 

prodejny. 

 

d) Předsedové finančního a kontrolního výboru informovali ZO o své činnosti v r. 2014. Po-

drobné zprávy o jednání výborů jsou zaznamenány v určených sešitech jednotlivých vý-

borů. Žádné závažné nedostatky nebyly zjištěny. 

 

e) Příprava vánočních přání důchodcům od 20.12.2014 ( Fikejzová, Ing. Lásko ) 

 

6. Rozpočtové změny 

Starosta informoval o provedených rozpočtových změnách. 

a) Rozpočtová změna č. 8  - neinvestiční účelová dotace – volby do zastupitelstva obce 

v částce 20.000,- Kč 



b) Rozpočtová změna č. 9 – poskytnutí příspěvku na VPP od ÚP v částce 11.000,- Kč, prodlou-

žení smlouvy p. Hoždora 11/2014- 3/2015, rozpočt. změna za období 11-12/2014 

 

Starosta předložil návrh rozpočtové změny č. 10 

c) Rozpočtová změna č. 10 – neinvestiční dar od firmy Kovozal na opravu veřejného rozhlasu 

v částce 20.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Zálší schválilo rozpočtové změny č. 8, 9,10 .  

Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 18.12.2014 

I. Ukládá: 
1. zajistit přepis změny užívání ZŠ z obytné budovy na budovu školy v KN 

Zajistí: Hranička 
T:  do 31.3.2015 
 

2. zajistit informace k odkupu pozemků pod chodníkem v Zálší na základě geometrického vý-
kresu 
Zajistí:  Ing. Lásko, Hranička 
T: do 31.1.2015 
 

3. zajistit odstranění závad na elektrické instalaci  - OÚ, prodejna, hasičárna  
Zajistí:  Müller 
T: do 20.1.2015 
 

4. prověřit, zda je dostatečný počet hasicích přístrojů v ZŠ a MŠ, na OÚ, v hasičárně 
Zajistí:  Ing. Lásko, Peterka 
T: do 15.1.2015 
 

5. zajistit obnovu požárního řádu 
Zajistí: Peterka 
T: do 15.1.2015 
 

6. zajistit odborně způsobilou osobu  
Zajistí: Müller 
T: do 15.1.2015 
 

7. připravit podklady pro inventury a provést fyzické inventury majetku obce 
Zajistí: Bresto, Ing. Lásko, Ing. Lásková, Peterka, Fikejzová, Hranička, Müller 
T: do 26.1.2015 
 

8. zajistit vyčištění příkopů vedoucích k rybníku v Zálší – Fikejzovi, Láskovi 
Zajistí: Peterka, Hranička 
T: do 15.2.2015 
 

9. řešit stav hráze Zálešského rybníka na Baště s p. Klusáčkem 
Zajistí: Ing. Lásko 
T: do 15.1.2015 
 

10. shromáždit podklady k rozpočtu na rok 2015 za všechny výbory, hasiče, TJ, ZŠ a MŠ 
Zajistí: Bresto 
T: do 15.1.2015 
 

11.  zjistit možnosti využití dotací na kompostéry a bezdrátový rozhlas  
Zajistí: Bresto 
T: do 31.1.2015 



 
12. podat návrh na řešení rozvozu obědů důchodcům v Zálší 

Zajistí: Fikejzová 
T: do 31.1.2015 
 

Po přečtení úkolů  starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jed-
nání zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 21:00 hodin. 

Součástí zápisu jsou následující přílohy: 

Prezenční listina zastupitelů obce.  

  

 
Zápis byl vyhotoven dne 23.12.2014 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

1. Ing. Lásková Hana    ……………………………….dne………………………. 

2. Peterka Vladislav    ……………………………….dne………………………. 

Starosta obce :                 ……………………………….dne………………………… 
Ing. Lásko Josef 

 
 
Vyvěšeno: ……23.12.2014.………… 
 
Sejmuto:………07.01.2015.………… 


