
Zápis č. 137 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 14.05.2015 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 staros-
tou 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 07.05.2015 do 14.05.2015. 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 závěrečného účtu obce a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 
3. Rozpočtové změny  
4. Projednání žádosti firmy AGROPROJEKT PSO s.r.o. – pozemkové úpravy Tisová  
5. Schválení bezúplatného převodu závlahové nádrže a čerpací stanice v Zálší 
6. Projednání směny pozemků se ZOD Zálší 
7. 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: 31.5.2015) 



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

úkol splněn 

a) Zajistit zápis kapličky v Noříně do KN – úkol splněn 

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

– úkol trvá (Peterka, T: 31.7.2015) 

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

31.12.2015) 

d) Zajistit informace k odkupu pozemků pod chodníkem v Zálší na základě geometrického 
výkresu, zajistit kolaudaci chodníku v Zálší- úkol trvá (Hranička, Lásko T: 31.7.2015) 

e) Zajistit přepis změny užívání ZŠ z obytné budovy na budovu školy v KN – úkol trvá ( Hra-
nička, Bresto T: 31.7.2015 ) 

f) Zajistit odborně způsobilou osobu – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: 31.7.2015) 
g) Zajistit vyčištění příkopů vedoucích k rybníku v Zálší – Fikejzovi, Láskovi – úkol trvá ( Pe-

terka, T: 31.12.2015) 
h) Řešit stav hráze Zálešského rybníka na Baště s p. Klusáčkem, napsat upozornění na  Ry-

bářství Litomyšl – úkol trvá ( Ing. Lásko,  Peterka T: 30.06.2015) 
i) Zažádat o bezúplatný převod pozemků od  PF ( chodník ) – úkol splněn 
j) Zajistit roztřídění dokladů v kanceláři OÚ - stavební dokumentace – úkol trvá ( Ing. Lásko, 

         Hranička, T: do 31.5.2015) 
k) zajistit odstranění závad ze zápisu z prověrky BOZP  p. Karla Zemana – úkol splněn 
l) Body 2,3,4 a 5 z bodu různé   

               Zajistí: projednání Ing. Lásko, administrativní činnost p. Bresto – úkol splněn 
m) zajistit sezvání uchazečů o roznášku obědů pro místní důchodce – úkol splněn 
   

2. Schválení závěrečného účtu obce a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 

 

Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem obce sestaveným k 31.12.2014 a výsledkem 

přezkoumání hospodaření za rok 2014. 

Zastupitelstvo obce Zálší schválilo závěrečný účet obce rozpočtového hospodaření sestavený 

k 31.12.2014 – bez výhrad. 

- Rozpočtové příjmy po konsolidaci  3.910.361 Kč 

- Rozpočtové výdaje po konsolidaci  3.523.373 Kč 

- Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci     386.988 Kč  

 

Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7 Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

3. Rozpočtové změny 

 

Starosta informoval o provedených rozpočtových změnách. 

Rozpočtová změna č. 1. – navýšení částkou 10.000,- Kč par. 1031 ve výdajích spojených s vý-

sadbou stromků a v příjmech s prodejem dřeva 

 Rozpočtová změna č. 2 – rozpočtování výdajů na par. 3900 ( dohody na rozvoz obědů dů-

chodcům ) a snížení výdajů na par. 3399 , pol. 5169 v částce 14.000,- Kč 

 

 

Starosta předložil návrh rozpočtových změn č. 3 a č. 4 

 

Rozpočtová změna č. 3. – neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova od 

PK v částce 100.000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice a přilehlých zdrojů požární vody 

Rozpočtová změna č. 4 – neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova od PK 

v částce 21.000,- Kč na prodejnu – na úhradu energií 



Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 3 a č. 4. 

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

4. Projednání žádosti firmy AGROPROJEKT PSO s.r.o. – pozemkové úpravy Tisová  

 

Zastupitelstvo bylo starostou seznámeno s dokumentací, která popisuje změnu obecní hranice 

v rámci Komplexní pozemkové úpravy Tisová u Vysokého Mýta, v níž je měněn průběh kata-

strální hranice mezi k.ú. Tisová a k.ú. Nořín, k.ú. Zálší a k.ú. Vračovice. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu obecní hranice dle projektové dokumentace firmy AGROPROJEKT 
PSO s.r.o., Brno. 
 
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

5. Schválení bezúplatného převodu závlahové nádrže a čerpací stanice v Zálší  
 
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí obce Zálší o bezúplatný převod závlahové nádrže a čer-
pací stanice v Zálší. 
 

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje bezúplatný převod závlahové nádrže, která je v majetku České re-

publiky a s majetkem hospodaří Státní pozemkový úřad, stojící na pozemku parc. č. 98 v k.ú. Zálší, 

který je ve vlastnictví obce Zálší. Dále schvaluje bezúplatný převod čerpací stanice, která je v majetku 

České republiky a s majetkem hospodaří Státní pozemkový úřad, stojící na pozemku parc. č. 74 v k.ú. 

Zálší, který je ve vlastnictví obce Zálší. 

 

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

 
6. Projednání směny pozemků se ZOD Zálší 

 
Zastupitelé byli seznámeni s možností směny části pozemku parc. č. 228/1 v k.ú. Zálší ( výměra 
6971 m2 ) se ZOD Zálší za pozemek parc. č. 448/10 v k.ú. Zálší ( výměra 1498 m2 ). 

 
Pan Peterka oznámil, že uvedený pozemek parc. č. 448/10 byl již ZOD Zálší prodán jinému zájemci. 

 
7. Různé 

 
1. Zastupitelé byli seznámeni s plánem oprav hasičské zbrojnice a přilehlé požární nádrže. Na 

opravu střechy byla vybrána firma Klempířství – Pokrývačství Říčan Martin, na výměnu 
oken firma B clasic. Práce na střeše začnou začátkem června. Oprava požární nádrže bude 
provedena za účasti SDH. 

 
2. V obci Nořín bude provedena úprava obecní cesty odbagrováním části svahu, aby byl 

umožněn průjezd mezi ploty sousedních parcel. 
 

3. Zastupitelé projednali možnosti odkupu, směny, nájmu pozemků v Noříně – přijezdová 
cesta k ČOV. 

 

Zastupitelstvo obce uděluje starostovi mandát k podpisu smluv v ceně obvyklé. 
 

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

 



 

Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 14.05.2015 

I. Ukládá: 
1. zažádat o bezúplatný převod závlahové nádrže a čerpací stanice od Státního pozemkového 

úřadu 
Zajistí: Bresto, Ing. Lásko 
T: do 31.5.2015 
 

2. zajistit přípravu opravy střechy na hasičské zbrojnici 
Zajistí:  Fikejzová, Müller 
T: do 31.5.2015 
 

3. zajistit objednávku oken u firmy B clasic na hasičskou zbrojnici 
Zajistí:  Hranička 
T: do 31.05.2015 
 

4. spočítat spotřebu el. energie v prodejně  
Zajistí: Hranička, ing. Lásková 
T: do 31.05.2015 
 

5. zajistit snížení tarifu na odběr el. energie - prodejna  
Zajistí: Müller 
T: do 30.06.2015 
 

6. zjistit platné kontaktní osoby JSDH při vyhlašování poplachu  
Zajistí:  Bc. Bresto, Peterka 
T: do 30.06.2015 
 

7. zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně )  
Zajistí: Ing. Lásko, Hranička, Bc. Bresto 
T: do 31.05.2015 
 

Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jed-
nání zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 21:45 hodin. 

Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
Prezenční listina zastupitelů obce  
Závěrečný účet obce Zálší za rok 2014 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 

 
Zápis byl vyhotoven dne 18.05.2015 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

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

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

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

 
 
Vyvěšeno: ……18.05.2015.………… 
 
Sejmuto:………………………...………… 


