
Zápis č. 144 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 09.6.2016 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“). 
 
Starosta obce 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 31.05.2016 do 09.06.2016. Současně byla zveřejněna na „elek-
tronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že pří-
tomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení 
schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
* * * 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Láskovou Hanu a pana Peterku Vladislava a zapisovate-
lem 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, zapisovatelem 
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 zastupitelstva 
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Schválení závěrečného účtu obce a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 
3. Schválení rozpočtových změn 
4. Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu PK na „ Zpevnění plochy a přístřešky na tříděný odpad“ 
5. Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu PK na „Prodejna - dotace na úhradu energií“ 
6. 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 7 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 výkresu, 
zajistit kolaudaci chodníku v Zálší- úkol trvá (Hranička, Lásko, Bresto T: 31.12.2016) 

b) Zajistit odborně způsobilou osobu – úkol trvá ( Ing. Lásko, T: 30.09.2016) 



c) Zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně ) – úkol trvá (Ing. Lásko, 
Hranička, Bc. Bresto, T: do 31.12.2016) 

d) Připravit podklady pro zahájení výstavbu zpevněných ploch a přístřešků na tříděný odpad – úkol 
trvá ( zastupitelstvo T: 31.07.2016) 

e) Projednat vypouštění odpadních vod od RD pana Procházky, Vračovice, na pozemek p. č. 127/1 
v k.ú. Zálší – úkol splněn 

f) Zajistit technické podklady na připojení veřejného rozhlasu v obci Nořín – úkol splněn 
 
 

2. Schválení závěrečného účtu obce a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 
 

Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem obce sestaveným k 31.12.2015 a výsledkem přezkou-

mání hospodaření za rok 2015. 

Zastupitelstvo obce Zálší schválilo závěrečný účet obce rozpočtového hospodaření sestavený  k 31.12.2015 

– bez výhrad. 

- Rozpočtové příjmy po konsolidaci  5.806.098 Kč 

- Rozpočtové výdaje po konsolidaci  3.045.990 Kč 

- Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci  2.760.108 Kč  

 

Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7 Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

3. Schválení rozpočtových změn 

 
a) Starosta informoval o rozpočtových změnách č. 1, č. 2 a č.3 
 
Rozpočtová změna č. 1 – dar od firmy Haz Metal s.r.o. na vybudování veřejného rozhlasu v obci No-
řín v částce 10.000,- Kč. Navýšení příjmů na par. 3341, pol. 3121 přijaté dary na pořízení dlouh. ma-
jetku a navýšení výdajů na par. 3341, pol. 6121 budovy, hala a stavby  
 
Rozpočtová změna č. 2 – příjmy z prodeje pozemků v k.ú. Zálší p.č. 184/11, p.č. 179/24, p.č. 184/8 
dle geometrického plánu č. 225-297/2015 v částce 60.100,- Kč. Navýšení příjmů na par. 3639, pol. 
3111 příjmy z prodeje pozemků a navýšení výdajů na par. 3639, pol. 6130 pozemky  
 
Rozpočtová změna č. 3 – změna ÚP obce Zálší ve výši 50.000,- Kč. Navýšení výdajů na par. 3635, pol. 

5169 územní plánování, nákup ost. služeb a zapojení pol. 8115 změna stavu krátkodobých pro-

středků na bankovním účtě. 

 

b) starosta předložil návrh rozpočtových změn č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 

 
Rozpočtová změna č. 4 – investiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova od PK 
v částce 130.000,- Kč na Zpevněné plochy a přístřešky na tříděný odpad. Navýšení příjmů na pol. 
4222 investiční transfer KÚ a navýšení výdajů na par. 3722, pol. 6121 budovy, haly a stavby 
 
Rozpočtová změna č. 5 - neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova od PK 
v částce 42.000,- Kč na Prodejna – dotace na úhradu energií. Navýšení příjmů na pol. 4122 neinves-
tiční transfer KÚ a navýšení výdajů na par. 2141, pol. 5153 a 5154 plyn a el. energie 
 
Rozpočtová změna č. 6 – poskytnutí příspěvku na VPP od ÚP – p. Hoždora 82,38% ESF a  17,62% ČR 
na období 6-7/2016 v částce 20.000,- Kč. Navýšení příjmů pol. 4116 a navýšení nákladů par. 3639 a 
pol. 5011, 5031, 5032 
 



Rozpočtová změna č. 7 – příjmy z nájmu pozemků a neoprávněného užívání pozemků  v k.ú. Zálší 
p.č. 184/11, p.č. 179/24, p.č. 184/8 dle geometrického plánu č. 225-297/2015 v částce 3.900,- Kč. 
Navýšení příjmů na par. 3639, pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků a navýšení výdajů na par. 3639, 
pol. 6130 pozemky  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 
 
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 

4. Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu PK na „ Zpevnění plochy a přístřešky na tříděný odpad“ 
  
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o poskytnutí dotace z POV od PK na „ Zpevněné plochy a 
přístřešky na tříděný odpad“  v částce 130.000,- Kč. Jedná se o investiční dotaci. 
  

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z POV od PK na „ Zpevněné plochy a pří-
střešky na tříděný odpad“.   
 
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 

5. Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu PK na „Prodejna - dotace na úhradu energií“ 
 

Zastupitelé se seznámili se Smlouvou o poskytnutí dotace z POV od PK na „ Prodejna – dotace na 
úhradu energií“  v částce 42.000,- Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z POV od PK na „Prodejna – dotace na úhradu 
energií“.  

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

 
6. Různé      

a) Starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce za aktivní přístup při za-
jišťování opravy hasičské zbrojnice, výsadbě květinových záhonů a výsadbě stromků v obci a 
v lese. 
 

b) informoval o zjištěných nedostatcích při kontrole sportovního zařízení v ZŠ  
                           (šplhací  stěna) a hracích dětských prvků v MŠ a v Noříně.     
 

c) Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy ČEZ na přeložku VN v obci Zálší. Bu-
dou probíhat další jednání s firmou ČEZ a firmou SAHM s.r.o. 
 

d) Byla projednána smlouva s firmou JAFIS s.r.o. na inženýrskou činnost spojenou s prováděním 
stavby na akci“2 x ZTV pro výstavbu RD v Zálší“. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 10-2016 na inženýrskou činnost na akci „2 x 
ZTV pro výstavbu RD v Zálší“.  
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 



e) Starosta informoval o projektových investičních záměrech ZŠ a MŠ Zálší, které jsou v plánu do 
konce r. 2023. Projektové záměry slouží jako sběr dat pro Místní akční plán vzdělávání ( MAP) 
– Vysokomýtsko. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměry:  
1. Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 
2. Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ – oprava staré terasy, která se již rozpadá 
 

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

f) Zastupitelé obce projednali návrh prodeje obecního majetku  - hasičské motorové vozidlo T 
805 a hasičský přívěs na motorovou stříkačku PPS 12. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje hasičského motorového vozidla T 
805 a hasičského přívěsu na motorovou stříkačku PPS 12.  
 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podanými žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce od Sboru dobrovolných hasičů Zálší a TJ Zálší, z.s. na rok 2016. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce a podepsání veřejno-  
právní smlouvy o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Zálší a TJ Zálší, z.s v po- 
žadované výši. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

h) Zastupitelé obce projednali návrh pronájmu obecního majetku – pozemku p. č. 182/8, orná 
půda, o výměře 9690 m2 v k. ú. Zálší. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku p. č. 182/8, orná půda o 
výměře 9690 m2 v k. ú. Zálší .  
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
 

i) Zastupitelé obce projednali návrh prodat obecní majetek – vyřazenou rozhlasovou ústřednu 
AUA 110 ( inventární č. 0226 ). 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje rozhlasové ústředny AUA 110. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
 

 
Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 09.06.2016 

 

I. Ukládá: 
1. Zajistit kontrolu spotřeby energií v prodejně Zálší, porovnat spotřebu za min. období 

Zajistí: Ing. Lásková 



T: do 31.07.2016 
 

2. Zjistit, zda musí být vyhlášen konkurz na ředitele PO 
Zajistí: Bc. Bresto 
T: do 30.06.2016 
 
 

Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jednání 
zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 20:45 hodin. 
 
Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
Prezenční listina zastupitelů obce  
Závěrečný účet obce Zálší za rok 2015 

 
Zápis byl vyhotoven dne 13.06.2016 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

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

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

Starosta obce :                 ……………………………….dne………………………… 
Ing. Lásko Josef 
 
 
Vyvěšeno: ……13.06.2016.………… 
 

      Sejmuto:………………………...………… 


