
Zápis č. 145 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 08.9.2016 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 30.08.2016 do 09.09.2016. 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 Základního strategického rozvoje obce Zálší pro období 2014 – 2030 – dodatek č. 3 
3. Schválení rozpočtových změn 
4. Schválení pronájmu obecního pozemku parc. č. 182/8 v k.ú. Zálší 
5. Schválení prodeje přívěsu na motorovou stříkačku PPS 12 
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: 31.12.2016) 
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 výstavby zpevněných ploch a přístřešků na tříděný odpad – úkol 
trvá ( zastupitelstvo T: 31.12.2016) 

e) Zajistit kontrolu spotřeby energií v prodejně Zálší, porovnat spotřebu za min. období – úkol spl-
něn 

f) Zjistit, zda musí být vyhlášen konkurz na ředitele PO – úkol splněn  
 
 

2. Schválení Základního strategického rozvoje obce Zálší pro období 2014 – 2030 – dodatek č. 3 
 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem č. 3 Základního strategického rozvoje Obce Zálší pro 
období 2014 -2030. Dodatkem č. 3 ZO stanovuje konkrétní cíle pro rok 2017 v oblasti kulturní a spo-
lečenské, v rozvoji venkovské zástavby, v rozvoji dopravní a technické infrastruktury a v službách a 
údržbě. 

 
Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje dodatek č. 3 Základního strategického rozvoje Obce Zálší pro období 
2014-2030 – konkrétní cíle pro rok 2017. 

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

 

3. Schválení rozpočtových změn 

 
Starosta informoval o rozpočtové změně č. 8 
 
Rozpočtová změna č. 8 – poskytnutí příspěvku na VPP od ÚP – p. Hoždora 82,38% ESF a  17,62% ČR 
na období 8- 10/2016 v částce 30.000,- Kč. Navýšení příjmů pol. 4116 a navýšení nákladů par. 3639 a 
pol. 5011, 5031, 5032 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8 
 
 

4. Schválení pronájmu obecního pozemku parc. č. 182/8 v k.ú. Zálší  
 
Na základě vyvěšené záměru o pronájmu obecního pozemku parc. č. 182/8 v k.ú. Zálší ze dne 
10.06.2016 proběhlo jednání se Zemědělským obchodním družstvem Zálší. ZOD Zálší projevilo zájem 
o pronájem části pozemku p. č. 182/8  o výměře 9400 m2.  Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č. 
2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1493/2011 se ZOD Zálší. 
  

Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 182/8 – orná půda, k.ú. Zálší – výměra 
pronajatého pozemku je 9400 m2. Dále schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 1493/2011. 
  
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 

5. Schválení prodeje přívěsu na motorovou stříkačku PPS 12 
 
Dne 24.6.2016 byl vyvěšen záměr prodeje přívěsu na motorovou stříkačku PPS 12. O přívěs projevil 
zájem p. Č, zastupitelstvo s tímto prodejem souhlasí.  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej přívěsu na motorovou stříkačku PPS 12.  
 

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

 



6. Různé      
a) Zastupitelé byli seznámeni s nabídkami zájemců na prodej rozhlasové ústředny AUA 110. Byla 

vybrána nabídka od p. H.  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej rozhlasové ústředny AUA 110 za 800 ,- Kč panu H.  

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

 
 

b) Ředitelka ZŠ a MŠ Zálší seznámila zastupitelstvo obce s nový dotačním projektem v rámci EU. 
Jedná se o projekt „Šablony pro MŠ a ZŠ - OP VVV, název: Škola hrou“, registr. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001321, kdy školní asistent bude podporovat žáky i učitele. 
Byla projednána žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Zálší na plat školního 
asistenta, z důvodu předfinancování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie 
v částce 50.000,- Kč.  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Zálší v částce  
50.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy. 

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

c) Zastupitelé předložili návrhy k žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na opravu vnitřních 
prostor Obecního úřadu (dotační titul č. 1), opravu vnitřních prostor hasičské zbrojnice v Zál-
ší (dotační titul č. 1). 
 
Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje žádost o dotaci z POV Pardubického kraje na opravu 
vnitřních prostor Obecního úřadu Zálší. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 
Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jednání 
zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 20:30 hodin. 
 
Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
Prezenční listina zastupitelů obce  
Žádost o návratnou finanční výpomoc ZŠ a MŠ Zálší 
 

Zápis byl vyhotoven dne 12.09.2016 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

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

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

Starosta obce :                 ……………………………….dne………………………… 
Ing. Lásko Josef 
 
 
Vyvěšeno: ……12.09.2016.………… 
 

      Sejmuto:………………………...………… 


