
Zápis č. 142 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 14.12.2015 v budově OÚ 

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

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 04.12.2015 do 14.12.2015. Současně byla zveřej-
něna 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 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 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 zastupi-
telstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016 
3. Příprava inventur majetku obce 
4. Schválení Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s městem Choceň 
5. Projednání změny územního plánu č.2 
6. Rozpočtové změny 
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 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

a) 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) 



b) Zajistit odborně způsobilou osobu – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: 31.12.2015) 
c) Zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně ) – úkol trvá (Ing. Lásko, 

Hranička, Bc. Bresto, T: do 31.12.2015) 
d) Projednat možnost odkoupení pozemků s vlastníky pro budoucí bytovou výstavbu – úkol 

trvá (Ing. Lásko, T: do 31.03.2016) 
e) Připravit návrh ceníku služeb, úkonů a pronájmů majetku obce Zálší – úkol trvá (Bc. Bresto, 

T:do 31.12.2015) 
f) Zajistit podpis smlouvy o pronájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 50 s Mysli-

veckým spolkem Dubina Zálší s platností od 1.1.2016 – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: do 
31.12.2015) 

g) Zajistit podpis Smlouvy č. BRO/2015/06 o výpůjčce a darování věcí movitých s Mikroregio-
nem Vysokomýtsko – úkol splněn 

h) Přinést knihy se zápisy o činnosti jednotlivých výborů za rok 2015 –úkol nesplněn p. Hranič-
kou, ostatní zastupitelé knihy se zápisy svých výborů předložili 

i) Připravit podklady pro zahájení výstavbu zpevněných ploch a přístřešků na tříděný odpad – 
úkol trvá ( zastupitelstvo T: 28.02.2016) 

j) Připravit smlouvy o výpůjčce mezi obcí a občany na zahradní kompostéry Thermoking 900 + 
předávací protokoly. Každý kompostér bude očíslován. – úkol splněn 
 

V 19,20 hod. přišel na ZO zastupitel p. Miloš Hranička.  Zasedání pokračovalo v počtu 7 zastupitelů. 
 

2. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016 
 

Vzhledem k tomu, že rozpočet Obce Zálší na rok 2016 nebude schválen před 1. lednem 2016 byl 
zastupitelstvu obce předložen návrh pravidel rozpočtového provizoria. Pan starosta doporučil za-
stupitelům schválení rozpočtového provizoria na rok 2016 do doby schválení rozpočtu na rok 
2016. 

 
Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016. 

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

 

3. Příprava inventur majetku obce 

Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur a byli proškoleni jako členové inventarizační ko-
mise k provedení inventarizace k 31.12.2015.  

 

4. Schválení Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s městem Choceň 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 5.8.2003 
o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, 
ve znění pozdějších přepisů s městem Choceň.  Obec Zálší se zavazuje uhradit městu Choceň ná-
klady spojené s výkonem přenesené působnosti v dohodnuté paušální výši 2.000,- Kč za každý 
přestupek, k jehož projednání bude místně příslušná obec Zálší, a který bude oznámen městu Cho-
ceň. 
 

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 5.8.2003, kdy 

nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje vydané dne 16.7.2003 ( evidováno 

pod. č.j. 13243/2003), ve znění příslušných dodatků. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1  
Usnesení č. 4 bylo schváleno 



5. Projednání změny územního plánu č. 2 
 
Zastupitelé pro další rozvoj obce projednali pořízení Změny územního plánu č. 2.  Pořizovatelem 
ÚP Zálší bude Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, vyko-
návající v souladu s ust. § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém obvodu. 
Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl zvolen starosta Ing. Josef Lásko, místostarostka 
Bc. Lenka Bresto a p. Miloš Hranička. Řešeným územím jsou katastrální území Zálší a Nořín.   

 
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Změny územního plánu č. 2. 

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

 
 

6. Rozpočtové změny 
 

a) Starosta informoval o rozpočtových změnách č. 17 

 

Rozpočtová změna č. 17 – investiční dotace na dopravní automobil včetně nezbytných úprav 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v částce 100.000,- Kč. Navýšení příjmů pol. 4222 a 

navýšení výdajů par. 5512, pol. 6123. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 17 

 

b) Starosta předložil návrh rozpočtových změn č. 18 

 

Rozpočtová změna č. 18 – navýšení výdajů par. 3319, pol. 5139 nákup materiálu jinde nezařa-

zený a navýšení příjmů par. 1031, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 600,- 

Kč. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 18 

 

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

7. Různé 
a) Starosta obce seznámil ZO s výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne     

10.12.2015 provedené kontrolory z  krajského úřadu Pardubického kraje. V rámci pře-
zkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. 
 

b) Ing. Lásková požádala, zda by obec převzala placení hrobového místa ve Vračovicích na-
šeho významného rodáka PhDr. Jana Fišera, CSc. Nyní se o hrob a zaplacení hrobového 
místa stará Mgr. Vlasta Pavlíčková.   
 

c) Zastupitelé projednali záměr prodat pozemky, které užívají občané bez svolení vlastníka 
v k. ú. Zálší. Bude vypracován geometrický plán, kde budou vytýčeny hranice pozemků a 
následně vyvěšen záměr prodeje. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Zálší po vypracování geometrického plánu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7 bylo schváleno 



Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 14.12.2015 

 

I. Ukládá: 
1. Připravit podklady pro inventury a provést fyzické inventury majetku obce Zálší. 

Zajistí: Bc. Bresto, Ing. Lásko, Ing. Lásková, Peterka, Müller, Fikejzová, Hranička 
T: do 25.01.2016 
 

2. Odevzdat podklady k návrhu rozpočtu na rok 2016 za jednotlivé výbory, hasiče, ZŠ a MŠ 
Zajistí: Bc. Bresto, Ing. Lásko, Ing. Lásková, Peterka, Müller, Fikejzová, Hranička   
T: do 15.01.2016 
 

3. Zajistit přípravu a průběh Tříkrálové sbírky v r. 2016 
Zajistí: Fikejzová, Bc. Bresto 
T: 12/2015- 1/2016 
 

4. Zajistit vydání obecního zpravodaje Racka, jednotlivé výbory se budou podílet na článcích do 
zpravodaje 
Zajistí: Fikejzová, Bc. Bresto, Ing. Lásko, Ing. Lásková, Peterka, Müller, Hranička   
T: příspěvky do 31.12.2015, výtisk do 31.1.2016 
 

5. Zjistit možnosti ořezání větví a skácení topolu u domu p. Němečkové v Zálší ( stromolezci, plo-
šina…) 
Zajistí: Peterka   
T: do 31.3.2016 
 
 
 

Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jednání 
zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 22:00 hodin. 
 
 
Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
1. Prezenční listina zastupitelů obce 
2. Pravidla rozpočtového provizória  

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 16.12.2015 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

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

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

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

 
 
Vyvěšeno: ……16.12.2015.………… 

 

Sejmuto:………………………...………… 


