
Zápis č. 136 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 26.02.2015 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 19:00 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 18.02.2015 do 26.02.2015. 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 zastu-
pitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014  
4. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2014, včetně rozdělení HV do 

fondů. 
5. Schválení závazného vztahu na provoz ZŠ a MŠ na rok 2015 
6. Různé 

                                  

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

 
K připomínkám na doplnění nebo změnu programu Zastupitelstvo obce Zálší nemá připomínek. 
  
Zastupitelstvo obce Zálší schválilo navržený program  
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 splněn 

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

f) Zajistit bezúplatný převod pozemku, parcela č. 113/4 – úkol splněn 

g) Zajistit přepis změny užívání ZŠ z obytné budovy na budovu školy v KN – úkol trvá ( Hra-
nička T: 31.3.2015 ) 

h) Zajistit informace k odkupu pozemků pod chodníkem v Zálší na základě geometrického 
výkresu - úkol trvá ( Ing. Lásko, Hranička T: 31.1.2015 ) 

i) Zajistit odstranění závad na elektrické instalaci  - OÚ, prodejna, hasičárna – úkol splněn 
j) Prověřit, zda je dostatečný počet hasicích přístrojů v ZŠ a MŠ, na OÚ, v hasičárně – úkol 

splněn 
k) Zajistit obnovu požárního řádu – úkol splněn 
l) Zajistit odborně způsobilou osobu – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: 31.3.2015) 
m) Připravit podklady pro inventury a provést fyzické inventury majetku obce – úkol splněn 
n) Zajistit vyčištění příkopů vedoucích k rybníku v Zálší – Fikejzovi, Láskovi – úkol trvá ( Pe-

terka, T: 30.06.2015) 
o) Řešit stav hráze Zálešského rybníka na Baště s p. Klusáčkem – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: 

30.06.2015) 
p) Shromáždit podklady k rozpočtu na rok 2015 za všechny výbory, hasiče, TJ, ZŠ a MŠ – 

úkol splněn 
q) Zjistit možnosti využití dotací na kompostéry a bezdrátový rozhlas – úkol splněn 

r) Podat návrh na řešení rozvozu obědů důchodcům v Zálší – úkol splněn 
 

   

2. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 

 

Návrh na změnu rozpočtu: 

1. Paragraf 1031 Pěstební činnost bude ponížen o 45.000,- Kč, částka 1.000,-Kč bude rozpoč-

tována na paragrafu 1036 Správa v lesním hospodářství a částka 44.000,- Kč bude rozpočto-

vána na par. 1032 Podpora ostatních produkčních činností. 

2. Navýšení výdajů na paragrafu 3612 Bytové hospodářství o částku 5.000,- Kč, o tuto částku 

bude navýšeno financování. 

 

Rozpočet obce na rok 2015 ve výši příjmů   3.288.900 Kč 

         výdajů    3.655.500 Kč 

         financování      366.600 Kč  

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

 

 

 



3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 

 

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou obce sestavenou k 31.12.2014 – viz. Protokol o 

schvalování účetní závěrky za rok 2014. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014, včetně výsledku hospodaření 

ve výši 1.145.296,55 Kč, který bude přeúčtován z účtu 431 na účet 432 – bez výhrad. 

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

4. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2014, včetně rozdělení HV 

do fondů 

 

Zastupitelstvo projednalo schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Zálší sestavené k 31.12.2014 a 

rozdělení HV do fondu odměn a rezervního fondu – viz. Protokol o schválení účetní závěrky 

účetní jednotky za rok 2014. 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zálší za rok 2014 s vý-
sledkem hospodaření 253.937,61 Kč, rozděleným do fondů odměn v částce 1.000,- Kč a do rezervního 
fondu v částce 252.937,61 Kč – bez výhrad. 
Zastupitelstvo dále schvaluje čerpání rezervního fondu v r. 2015 v částce 34.942,- Kč  ( zůstatek daru 
Honebního společenstva ) v souladu se smlouvou s Honebním společenstvem. 
  
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

5. Schválení závazného vztahu na provoz ZŠ a MŠ na rok 2015 
 
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem ZŠ a MŠ na rok 2015. 
 

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje závazný vztah finančních prostředků na provoz příspěvkové orga-

nizace ZŠ a MŠ Zálší na rok 2015. 

  

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

 
6. Různé 

1) Bezúplatný převod pozemků, Městská knihovna v Chocni 
 

a) Zastupitelé projednali návrh bezúplatného převodu pozemků od Pardubického kraje na 
obec Zálší, parcely č. 688/12 – 22 m2, 688/13 – 213 m2, 688/14 – 94 m2, 688/15 - 29 m2 
v KÚ Zálší. 
 

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje bezúplatný převod pozemků. 
 

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

 
b) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem č. 6 k dohodě o odborné pomoci na 

r. 2015 s Městskou knihovnou v Chocni. 
 



Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 k dohodě o odborné pomoci Městské knihovně v Chocni 
v částce 5.000,- Kč na rok 2015 na nákup literatury. 
 
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

2) Obecní zastupitelstvo bylo starostou seznámeno se záměrem prověřit možnost zís-
kání dotace na zpracování bioodpadu. Ing. Lásko je pověřen pokračovat v jednání a 
informovat o vývoji a případně zahájit zpracování žádosti s využitím poradenské 
firmy.  

3)  Obecní zastupitelstvo bylo starostou seznámeno se záměrem pro oddělení lokality 
pod školkou ze zpracovávané žádosti na územní rozhodnutí. Důvodem je nesouhlas 
s výstavbou jednoho účastníka řízení, které by zdrželo práce na ostatních lokalitách. 
Zastupitelstvo souhlasí se změnou projektu a s obnovením žádosti na stavebním 
úřadu v Chocni.  

4) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s potřebou vyřešení energetických štítků na 
obecní budovy podle platné legislativy. Ing. Lásko požádá o nabídku na zpracování. 

5)  Obecní zastupitelstvo bylo ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Láskovou I. seznámeno s havarij-
ním stavem obkladu schodiště v ZŠ a zároveň s poškozením podlahy v MŠ a stavem 
ohřevu TUV pro kuchyň a školku. 
Zastupitelstvo souhlasí s opravou s využitím rezervního fondu ZŠ a MŠ. 

6) Proběhla diskuse k zajištění donášky obědů důchodcům. Je třeba organizačně dořešit   
        všechny detaily 
7) Proběhla diskuse k zajištění nedostatků spojených se stavební činností v obci v uply- 
        nulém volebním období a nedostatků v oblasti BOZP 

 
 

Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 26.02.2015 

I. Ukládá: 
1. zažádat o bezúplatný převod pozemků od  PF 

Zajistí: Bresto, Ing. Lásko 
T: do 15.4.2015 
 

2. zajistit roztřídění dokladů v kanceláři OÚ - stavební dokumentace 
Zajistí:  Ing. Lásko, Hranička 
T: do 15.3.2015 
 

3. zajistit odstranění závad ze zápisu z prověrky BOZP  p. Karla Zemana  
Zajistí:  Müller 
T: do 31.3.2015 
 

4. Body 2,3,4 a 5 z bodu různé   
       Zajistí: projednání Ing. Lásko, administrativní činnost p. Bresto 
 
5. zajistit sezvání uchazečů o roznášku obědů pro místní důchodce 

Zajistí:  Fikejzová 
T: do 5.3.2015 
 

Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jed-
nání zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 22:45 hodin. 

Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
Prezenční listina zastupitelů obce  
Návrh rozpočtu na rok 2015 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014 – obec Zálší 
Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, Příloha k 31.12.2014 – obec Zálší 



Inventarizační zpráva k 31.12.2014 – obec Zálší 
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014 – ZŠ a MŠ Zálší 
Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, Příloha k 31.12.2014 – ZŠ a MŠ Zálší 
Zpráva o hospodaření PO ZŠ a MŠ Zálší za rok 2014 
Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené zřizovatelem 
Žádost o rozdělení hospodářského výsledku a čerpání rezervního fondu – ZŠ a MŠ Zálší 
Návrh rozpočtu na rok 2015 – ZŠ a MŠ Zálší 
Stanovení závazného vztahu pro rok 2015 - ZŠ a MŠ Zálší  
Geometrický plán k pozemků – příloha pro bezúplatný převod 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 27.02.2015 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

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

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

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

 
 
Vyvěšeno: ……02.03.2015.………… 
 
Sejmuto:………………………...………… 


