
Zápis č. 139 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 23.07.2015 v budově OÚ 

Přítomni:  Ing. Lásko Josef, Ing. Lásková Hana, Bc. Bresto Lenka, Peterka Vladislav, Fikejzová Lenka, 
Müller Vladimír, Hranička Miloš - 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 15.07.2015 do 23.07.2015. 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. Schválení směny obecního pozemku 
3. 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. 4 
Rozpočtová změna č. 8 a bodu č. 5 Schválení podkladů pro zahájení příprav změny č. 2 územního plánu. 
  
Zastupitelstvo obce Zálší schválilo navržený program s doplněním bodu č. 4 a č. 5  
 
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) 

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 
výkresu, zajistit kolaudaci chodníku v Zálší- úkol trvá (Hranička, Lásko, Bresto T: 31.8.2015) 

d) Zajistit přepis změny užívání ZŠ z obytné budovy na budovu školy v KN – úkol trvá 
( Müller, Bresto T: 31.8.2015 ) 

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

         Hranička, T: do 31.7.2015) 
h) Zažádat o bezúplatný převod závlahové nádrže a čerpací stanice od Státního pozemko-  

 vého úřadu - úkol trvá ( Bresto, Ing. Lásko,T: do 31.8.2015) 
i) Zajistit přípravu opravy střechy na hasičské zbrojnici – úkol splněn  
j) Zajistit snížení tarifu na odběr el. energie - prodejna – úkol trvá (Müller, T: do 

30.06.2015) 
k) Zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně ) – úkol trvá ( Ing. Lásko, 
l) Hranička, Bc. Bresto, T: do 31.08.2015 ) 
m) Zjistit možnosti odkoupení hasičského vozidla za podpory dotací z PK a zažádat o dotaci- 

úkol trvá (Fikejzová, Müller, Bresto, T: do 31.12.2015 ) 
n) Zajistit odpojení plynoměru v hasičské zbrojnici, č. p. 2  – úkol trvá ( Bresto, T: do 

31.7.2015 ) 
o) Projednat opravy komunikačního systému u vchodu MŠ pro zajištění bezpečnosti před 

vniknutím cizí osoby do objektu. Vyřešit s účetní obce financování – úkol trvá ( Bresto, T: 
do 31.8.2015 ) 
 

2. Schválení směny obecního pozemku 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecního pozemku s finančním vyrovnáním, p. č. 189/1 o výměře 
7 623 m 2 – trvalý travní porost, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí v odd. B-LV listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Zálší 
u Chocně za pozemek ve vlastnictví společnosti Sahm s.r.o., p. č. 179/19 o výměře 2 908 m2 – trvalý 
travní porost, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí v odd. B-LV listu vlastnictví č. 201, katastrální území Zálší u Chocně. 

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

 

3. Různé 

a) Změna názvu TJ Zálší 
 

TJ Zálší oznámila změnu názvu na TJ Zálší, z.s. a přijetí nových stanov.  
 

Zastupitelstvo obce Zálší odsouhlasilo sídlo spolku na adrese: Zálší č.p. 54, 565 01 Choceň. 

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

  

b) Schválení plánu financování obnovy vodovodu 2015-2024   
 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s plánem financování obnovy vodovodu 2015 -2024 na 
základě vypracované dokumentace. 

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje plán obnovy financování obnovy vodovodu 2015-2024.  

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

 

 



4. Rozpočtová změna č. 8 
 

Starosta informoval o rozpočtové změně č. 8 
 

Rozpočtová změna č. 8 – úprava rozpočtové změny č. 5 -poskytnutí příspěvku na VPP od ÚP (6-
12/2015 ) v částce 70.000,- Kč, změněn UZ (účelový znak) a N (nástroj) v účtování příjmů a výdajů. 

 

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

 

5. Schválení podkladů pro zahájení příprav změny č. 2 územního plánu  
 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na změnu č. 2 ÚP v souvislosti nové bytové výstavby 

v obci Zálší. 

Zastupitelstvo obce schvaluje podklady pro zahájení příprav změny č. 2 ÚP Zálší podle předběžných 
návrhů. 

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

 

Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 23.07.2015 

I. Ukládá: 
1. uzavřít smlouvu směnnou s firmou Sahm s.r.o. ( pozemky viz. bod. č. 2 ) 

Zajistí: Ing. Lásko  
T: do 30.09.2015 
 

2. projednat možnost odkoupení pozemků s vlastníky pro budoucí bytovou výstavbu 
Zajistí: Ing. Lásko  
T: do 30.09.2015 
 

3. zaslat písemnou odpověď na e-mail k ranním spojům Ing. Čuhelové na PK 
Zajistí: Ing. Lásková  
T: do 31.07.2015 
 

4. zaslat žádost o poskytnutí dotace na PK – program JSDHO ( na požární techniku ) 
Zajistí: Bc. Bresto  
T: do 31.07.2015 
 

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 27.07.2015 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

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

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

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

 
Vyvěšeno: ……27.07.2015.………… 

Sejmuto:………………………...………… 


