
Zápis č. 138 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 18.06.2015 v budově OÚ 

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

kejzová Lenka, Müller Vladimír - omluven 

 

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 10.06.2015 do 18.06.2015. Současně byla zve-
řejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 
přítomno je 6 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  6  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. Úvodní jednání o nové výstavbě v Zálší 
3. 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 6 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: 31.8.2015) 

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

– úkol zrušen, jednání proběhlo – nenalezeno řešení 



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

31.12.2015) 

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

d) Zajistit přepis změny užívání ZŠ z obytné budovy na budovu školy v KN – úkol trvá 
( Müller, Bresto T: 31.7.2015 ) 

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

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

bářství Litomyšl – úkol splněn 
h) Zajistit roztřídění dokladů v kanceláři OÚ - stavební dokumentace – úkol trvá ( Ing. Lásko, 

         Hranička, T: do 31.7.2015) 
ch)  Zažádat o bezúplatný převod závlahové nádrže a čerpací stanice od Státního pozemko  
       vého úřadu - úkol trvá ( Bresto, Ing. Lásko,T: do 31.7.2015) 
i) Zajistit přípravu opravy střechy na hasičské zbrojnici – úkol probíhá  
j) Zajistit objednávku oken u firmy B clasic na hasičskou zbrojnici – úkol splněn 
k) Spočítat spotřebu el. energie v prodejně – úkol splněn 
l) Zajistit snížení tarifu na odběr el. energie - prodejna – úkol trvá (Müller, T: do 

30.06.2015) 
m) Zjistit platné kontaktní osoby JSDH při vyhlašování poplachu – úkol splněn 
n) Zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně ) – úkol trvá ( Ing. Lásko, 

Hranička, Bc. Bresto, T: do 31.08.2015 ) 
   

2. Úvodní jednání o nové výstavbě v Zálší 
 

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem přehodnocení nedostupných pozemků  

pro zahájení výstavby uvedeném v ÚP obce a se záměrem přípravy nové studie pro vý-

stavbu RD v Zálší. 

b) Zastupitelstvo obce projednalo záměr obce Zálší směnit obecní pozemek, p. č. 189/1 v k. 

ú. Zálší o  výměře 7 623 m 2 – trvalý travní porost za pozemek p. č. 179/19 v k.ú. Zálší o 

výměře 2 908 m2 – trvalý travní porost. Směna pozemků bude uskutečněna s doplatkem. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit obecní pozemek p. č. 189/1 v k. ú. Zálší o výměře 7 623 

m 2 – trvalý travní porost. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

c) Zastupitelstvo obce Zálší schválilo záměr obce Zálší nakoupit část  pozemků  v sousedství  

pozemku  č. 179/19 v k.ú. Zálší za účelem vytvoření nové lokality pro zahájení přípravy 

pro výstavbu RD v Zálší. 

 
d) V souvislosti s výše uvedenou směnou pozemku zastupitelstvo projednalo udělení staros-

tovi mandátu k jednání o podmínkách směny.  Výsledek bude předložen na dalším jed-

nání ZO.  

 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

e) Zastupitelé projednali možnosti oslovení vlastníků pozemků, které by byly využitelné pro 

novou výstavbu.   

  



Zastupitelstvo obce uděluje starostovi mandát k podpisu smluv o smlouvách budoucích týkajících se 
odkupu pozemků v Zálší využitelných pro novou výstavbu.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

3. Různé 

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podanými žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce od Sboru dobrovolných hasičů Zálší a TJ Zálší, oddíl stolního tenisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sboru dobrovolných hasičů Zálší a TJ 

Zálší, oddíl stolního tenisu v požadované výši. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

b) Starosta předložil návrh rozpočtových změn č. 5, č. 6 a č. 7 

 

         Rozpočtová změna č. 5. – poskytnutí příspěvku na VPP od ÚP (6-12/2015 ) v částce 

        70.000,- Kč   

       Rozpočtová změna č. 6. – odměny k platu VPP (6-12/2015 ) v částce 10.500,- Kč, navýšení 

       příjmů par. 1031, pol. 2111 pěstební činnost a navýšení výdajů par. 3639, pol. 5011, 5031, 

       5032 

Rozpočtová změna č. 7 – rozpočtování výdajů na par. 5512, pol. 5222 (poskytnutí dotace  

z rozpočtu obce) a snížení výdajů na par. 3399, pol. 5169 v částce 15.000,- Kč 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 5, č. 6 a č. 7. 

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

 

c) Starosta poděkoval p. Fikejzové, p. Müllerovi, Hraničkovi a Peterkovi za jejich podíl na 

úspěšném zahájení a průběhu prací na opravě hasičské zbrojnice a požární nádrže. 

d) Starosta informoval o průběhu oprav v ZŠ a MŠ a potřebě zajištění opravy komunikačního 

systému u vchodu MŠ. Pro zajištění bezpečnosti před vniknutím cizí osoby do objektu 

bude  třeba  toto zařízení modernizovat.  

e) Paní Fikejzová a Bresto upozornily na možnost získání dotace od PK na pořízení hasič-

ského vozidla pro JSDH. Nutné zjistit jaké vozidlo koupit a podat žádost do 12/2015. 

f) Zastupitelé rozhodli o odpojení plynoměru v hasičské zbrojnici na základě návrhu JSDH. 

Plyn není za celé roční období využíván, ale stálé měsíční platby se musí platit, což není 

hospodárné. 

 

 

Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 18.06.2015 

I. Ukládá: 
1. zjistit možnosti odkoupení hasičského vozidla za podpory dotací z PK a zažádat o dotaci 

Zajistí: Fikejzová, Müller, Bresto,  
T: do 31.12.2015 

2. zajistit odpojení plynoměru v hasičské zbrojnici, č. p. 2. Důvodem je dlouhodobé nevyužívání 
topidla v objektu a příprava rekonstrukce budovy .  
Zajistí:  Bresto 
T: do 31.7.2015 
 
 



3. projednat opravy komunikačního systému u vchodu MŠ pro zajištění bezpečnosti před vnik- 
       nutím cizí osoby do objektu. Vyřešit s účetní obce financování.  

Zajistí:  Bresto 
T: do 31.8.2015 

 
 

Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jed-
nání zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 21:15 hodin. 

Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
Prezenční listina zastupitelů obce  

 
Zápis byl vyhotoven dne 22.06.2015 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

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

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

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

 
 
Vyvěšeno: ……22.06.2015.………… 
 
Sejmuto:………………………...………… 


