
Zápis č. 141 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 19.11.2015 v budově OÚ 

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

Zasedání Zastupitelstva obce Zálší (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin 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 zá-
kona 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 11.11.2015 do 19.11.2015. Současně byla zveřej-
něna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usná-
šeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
* * * 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Láskovou Hanu a pana Peterku Vladislava a zapiso-
vatelem 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, zapisova-
telem 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 zastupi-
telstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Schválení Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubic-

kého kraje 
3. Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 50 v Zálší 
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Zálší č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
5. Rozpočtový výhled na r. 2016-2017 
6. Rozpočtové změny 
7. Různé 

                                  

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

 

K připomínkám na doplnění nebo změnu programu pan Ing. Lásko požádal o přesunutí bodu č. 7 Různé 
pod bod č. 8 a pod bod č. 7 vložit schválení Smlouvy č. BRO/2015/06 o výpůjčce a darování věcí movitých 
s Mikroregionem Vysokomýtsko. 
 
Zastupitelstvo obce Zálší schválilo navržený program se změnou a doplněním bodu č. 7 a č. 8.  
 
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 splněn 

b) Zajistit informace k odkupu pozemků pod chodníkem v Zálší na základě geometrického vý-
kresu, zajistit kolaudaci chodníku v Zálší- úkol trvá (Hranička, Lásko, Bresto T: 31.5.2016) 

c) Zajistit odborně způsobilou osobu – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: 31.12.2015) 
d) Zajistit roztřídění dokladů v kanceláři OÚ - stavební dokumentace – úkol splněn 
e) Zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně ) – úkol trvá (Ing. Lásko, 

Hranička, Bc. Bresto, T: do 31.12.2015) 
f) Uzavřít smlouvu směnnou s firmou Sahm s.r.o.  – úkol splněn 
g) Projednat možnost odkoupení pozemků s vlastníky pro budoucí bytovou výstavbu – úkol 

trvá (Ing. Lásko, T: do 31.12.2015) 
h) Projít cenovou nabídku na opravu fasádní omítky s firmou Zalstav spol. s r.o. – úkol splněn 
i) Připravit návrh ceníku služeb, úkonů a pronájmů majetku obce Zálší – úkol trvá (Bc. Bresto, 

T:do 31.12.2015) 
   

 

2. Schválení Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubic-
kého kraje 
 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o poskytnutí finanční podpory na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, dotační titul „ Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu 
porostů“. Výše poskytované podpory činí 7.020,- Kč. 

 
Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Pardubického kraje č. OŽPZ/15/23822. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 50 v Zálší 

Obec Zálší vyvěsila 25.9.2015 záměr pronajmout nebytový prostor o rozloze 10 m2 v suterénu bu-
dovy č.p.50, která je součástí pozemku parc. č. 70 nacházejícího se v k.ú. Zálší u Chocně. O zveřej-
něný záměr pronájmu projevil zájem Myslivecký spolek Dubina Zálší. Zastupitelstvo stanovilo výši 
pronájmu 500,- Kč/rok.  

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje smlouvu na pronájem nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 50. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Zálší č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s novou Obecně závaznou vyhláškou obce Zálší č. 1/2015 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. Vyhláška byla upravena dle zákona č. 266/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 
1.1.2016. 
 



Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje Obecně závaznou vyhláškou obce Zálší č. 1/2015 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-

padů. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

5. Rozpočtový výhled 
 
Ing. Lásková seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2016-2018, viz. 
příloha.   
 
 

6. Rozpočtové změny 
 

a) Starosta informoval o rozpočtových změnách č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 

 

Rozpočtová změna č. 10 – dotace dle „ Zásad o poskytování finančních podpor na hospodaření 

v lesích z rozpočtu PK a způsobu kontrol jejich využití“ – dotační titul Obnova a výchova porostů 

v částce 7.020,- Kč. Navýšení příjmů pol. 4122 neinvestiční transfery a navýšení výdajů par. 1031, 

pol. 5139 pěstební činnost. 

 

Rozpočtová změna č. 11 – oprava rozpočtové změny č. 3/2015 z par. 3745, pol. 5171 převedeno 

na par. 5512, pol. 5171 částka 5.000,- Kč. Chybně rozpočtována oprava požární nádrže na par. 

3745. 

 

Rozpočtová změna č. 12 – oprava rozpočtování dotace od ÚP na VPP dle data připsání plateb na 

účet. Došlo ke změně účelových znaků, čísla nástroje a procentnímu podílu ESF a SR. 

 

Rozpočtová změna č. 13 – přesun rozpočtovaných výdajů v částce 36.000,- Kč z par. 3722, pol. 

5137 na par. 3639, pol. 5329. Jedná se o příspěvek Mikroregionu Vysokomýtsko na realizaci pro-

jektu „ Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Vysokomýtsko“ podpořeného z OPŽP ČR.  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 

 

b) Starosta předložil návrh rozpočtových změn č. 14, č. 15 

 

Rozpočtová změna č. 14 – dohodnutý rozdíl cen ze směny pozemků s firmou Sahm s.r.o., částka 

1.500.000,- Kč. Navýšení příjmů par. 3639, pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků a navýšení pol. 

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

 

Rozpočtová změna č. 15 – navýšení odměny lesního hospodáře v částce 3.000,- Kč, navýšení vý-

dajů par. 1036, pol. 5169 a navýšení příjmů par. 1031, pol. 2111 

 

Rozpočtová změna č. 16 – navýšení výdajů par. 5512, pol. 6123 a zapojení pol. 8115 – změna 

stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtě v částce 290.000,- Kč. Nákup hasičského vozi-

dla, včetně nezbytných úprav pro JSDH za přispění dotace z PK. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 14, č. 15 a č. 16  



 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

7. Schválení Smlouvy č. BRO/2015/06 o výpůjčce a darování věcí movitých s Mikroregionem Vyso-
komýtsko 
 
Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou č. BRO/2015/06 o výpůjčce a darování věcí mo- 
vitých uzavíranou s Mikroregionem Vysokomýtsko. Předmětem výpůjčky je část movitých věcí,  
tj. 40 ks thermokompostérů Thermoking 900 a 1 ks štěpkovače GTN po dobu 5 let. Dle naplnění 
cílů projektu Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Vysokomýtsko budou zdarma jednotlivé kom-
postéry svěřeny do výpůjčky občanům obce Zálší, nebo vlastníkům nemovitostí na území obce 
Zálší na základě smluv o výpůjčce. Po uplynutí doby výpůjčky budou kompostéry darovány vypůj-
čiteli. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. BRO/2015/06 o výpůjčce a darování věcí movitých a starostovi 
uděluje mandát k podpisu smlouvy. 
  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
 

8. Různé 
 
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prací odborného lesního hospodáře v roce 2015. Zastu-
pitelé p. Bresto a p. Peterka navrhli navýšení roční odměny. Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení 
na rok 2015 v částce 3.000,- Kč za zvýšenou činnost odborného lesního hospodáře. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení roční odměny za smluvenou činnost na rok 2015 v částce 3.000,- 
Kč. 
  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 
 
Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 19.11.2015 

I. Ukládá: 
1. Zajistit podpis smlouvy o pronájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 50 s Mysliveckým 

spolkem Dubina Zálší s platností od 1.1.2016 
Zajistí: Ing. Lásko  
T: do 31.12.2015 
 

2. Zajistit podpis Smlouvy č. BRO/2015/06 o výpůjčce a darování věcí movitých s Mikroregionem 
Vysokomýtsko 
Zajistí: Ing. Lásko  
T: do 26.11.2015 
 

3. Přinést knihy se zápisy o činnosti jednotlivých výboru za rok 2015 
Zajistí: Ing. Lásková, Müller, Fikejzová, Peterka, Hranička  
T: do 5.12.2015 
 

4. Připravit podklady pro zahájení výstavbu zpevněných ploch a přístřešků na tříděný odpad 
Zajistí: zastupitelstvo  
T: do 31.12.2015 
 



5. Připravit smlouvy o výpůjčce mezi obcí a občany na zahradní kompostéry Thermoking 900 + pře-
dávací protokoly. Každý kompostér bude očíslován. 
Zajistí: Bc. Bresto, Peterka  
T: do 4.12.2015 
 
 

Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jednání 
zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 22:10 hodin. 
 
 
Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
1. Prezenční listina zastupitelů obce 
2. Rozpočtový výhled  

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 23.11.2015 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

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

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

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

 
 
Vyvěšeno: ……23.11.2015.………… 

 

Sejmuto:………………………...………… 


