
Zápis č. 140 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 24.09.2015 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 16.09.2015 do 24.09.2015. 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 Základního strategického rozvoje Obce Zálší pro období 2014-2030 – dodatek č. 2 
3. Schválení žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na r. 2016 
4. Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcných prostředků   
       požární ochrany JSDH obce. 
5. Rozpočtové změny  
6. Schválení záměru pronajmout nebytové prostory v suterénu budovy č.p.50 
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 záměru pronajmout pozemky ve vlastnictví obce Zálší, které 
užívají občané bez svolení vlastníka. 
 
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 trvá (Hranička, T: 05.10.2015 

b) Zajistit vyčištění příkopů v Noříně – pozemky za p. Hušákem – úkol splněn 

c) 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: 31.8.2015) 

d) Zajistit přepis změny užívání ZŠ z obytné budovy na budovu školy v KN – úkol splněn 
e) Zajistit odborně způsobilou osobu – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: 31.12.2015) 
f) Zajistit vyčištění příkopů vedoucích k rybníku v Zálší – Fikejzovi, Láskovi – úkol splněn 
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 splněn 
i) Zajistit snížení tarifu na odběr el. energie - prodejna – úkol splněn 
j) Zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně ) – úkol trvá (Ing. Lásko, 

Hranička, Bc. Bresto, T: do 31.12.2015) 
k) Zjistit možnosti odkoupení hasičského vozidla za podpory dotací z PK a zažádat o dotaci- 

úkol splněn 
l) Zajistit odpojení plynoměru v hasičské zbrojnici, č. p. 2  – úkol splněn 
m) Projednat opravy komunikačního systému u vchodu MŠ pro zajištění bezpečnosti před vnik-

nutím cizí osoby do objektu. Vyřešit s účetní obce financování – úkol splněn 
n) Uzavřít smlouvu směnnou s firmou Sahm s.r.o.  – úkol trvá (Ing. Lásko, T: do 30.09.2015) 
o) Projednat možnost odkoupení pozemků s vlastníky pro budoucí bytovou výstavbu – úkol 

trvá (Ing. Lásko, T: do 30.9.2015) 
p) Zaslat písemnou odpověď na e-mail k ranním spojům Ing. Čuhelové na PK – úkol splněn 
q) Zaslat žádost o poskytnutí dotace na PK – program JSDHO (na požární techniku) – úkol spl-

něn 
   

 

2. Schválení Základního strategického rozvoje Obce Zálší pro období 2014-2030 – dodatek č. 2 
 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem č. 2 Základního strategického rozvoje Obce Zálší 
pro období 2014 -2030. Dodatkem č. 2 ZO stanovuje konkrétní cíle pro rok 2016 v oblasti kulturní 
a společenské, v rozvoji venkovské zástavby, v rozvoji dopravní a technické infrastruktury a v služ-
bách a údržbě. 

 
Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje dodatek č. 2 Základního strategického rozvoje Obce Zálší pro období 
2014-2020 – konkrétní cíle pro rok 2016. 

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

 

3. Schválení žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na r. 2016 

Zastupitelé předložili návrhy k žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na opravu Obecního domu 
a hasičské zbrojnice v Zálší (dotační titul č. 1), na opravu veřejného osvětlení a výstavbu veřejného 
rozhlasu v Noříně (dotační titul č. 2), na výstavbu zpevněné plochy a přístřešků na tříděný odpad 
v Zálší a v Noříně (dotační titul 5). 

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje žádost o dotaci z POV Pardubického kraje na výstavbu zpevněné plo-
chy a přístřešků na tříděný odpad. 

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

 

 



4. Schválení poskytnuté dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcných prostředků požární 

ochrany   

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardu-

bického kraje 2015. Obci byla odsouhlasena účelová dotace na dopravní automobil včetně ne-

zbytných úprav. 

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje dotaci na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jed-

notky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje. 

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

 

 

5. Rozpočtová změna č. 9 
 
Starosta informoval o rozpočtové změně č. 9 

 
Rozpočtová změna č. 9 – navýšení rozpočtových výdajů par. 2212, pol. 5171 na opravu silnice a navý-
šení rozpočtových příjmů par. 1031, pol. 2111 pěstební činnost v částce 15 000,- Kč.  

 

 

6. Schválení záměru pronajmout nebytové prostory v suterénu budovy č.p.50 
 

Zastupitelstvo obce projednalo záměr obce Zálší pronajmout místnost – nebytový prostor o roz-

loze 10 m2 v suterénu budovy č.p. 50, která je součástí pozemku parc. č. 70, nacházejícího se 

v katastrálním území Zálší u Chocně, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce Zálší pronajmout místnost – nebytový prostor v suterénu bu-
dovy č.p.50 ( viz.výše). 

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

7. Schválení záměru pronajmout pozemky ve vlastnictví obce Zálší, které užívají občané bez svolení 
vlastníka. 
 
Zastupitelstvo obce projednalo záměr obce Zálší pronajmout obecní pozemky, které užívají ob-
čané bez svolení vlastníka a mají z nich ekonomický užitek. Je nutné jednotlivé pozemky posoudit, 
zda jsou užívány např. pro pěstební činnost, zda jsou oploceny – nejsou volně přístupné, nebo jsou 
jen udržovány. Dále zastupitelstvo musí stanovit ceník služeb, úkonů a pronájmů. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout pozemky ve vlastnictví obce Zálší, které užívají občané 
bez svolení vlastníka. 

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

 
 

8. Různé 
 
a) Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem z Městského úřadu Choceň, komise města 
    Choceň k projednávání přestupků o navýšení částky za výkon přestupkové agendy z 1000,- Kč  



    na 2000,- Kč. S Městským úřadem bude uzavřen dodatek veřejnoprávní smlouvy o výkonu 
    přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve   
    znění pozdějších předpisů. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení částky za výkon přestupkové agendy na 2.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

b) Zastupitelé projednali pokračování oprav na hasičské zbrojnici. Na vypracování rozpočtu na 
    opravu fasádní omítky byly osloveny tři firmy: Mejtostav spol. s r.o., Zalstav spol. s r.o. a Kasta 
    spol s r.o. Třetí uvedená firma o nabídku neprojevila zájem z důvodů plného vytížení. Vybrána 
    byla firma Zalstav spol. s r.o. 
 
 
Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 23.07.2015 

I. Ukládá: 
1. Projít cenovou nabídku na opravu fasádní omítky s firmou Zalstav spol. s r.o. 

Zajistí: Ing. Lásko  
T: do 01.10.2015 
 

 2.  Připravit návrh ceníku služeb, úkonů a pronájmů majetku obce Zálší 
 Zajistí: Bc. Bresto  
 T: do 31.12.2015 

 
 

 
Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jednání 
zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 22:45 hodin. 
Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
Prezenční listina zastupitelů obce  

 
Zápis byl vyhotoven dne 30.09.2015 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

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

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

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

 
Vyvěšeno: ……30.09.2015.………… 

Sejmuto:………………………...………… 


