
Zápis č. 146 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 01.12.2016 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 23.11.2016 do 02.12.2016. 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 rozpočtového provizória na rok 2017 
3. Příprava inventur majetku obce 
4. Rozpočtový výhled na r. 2017-2019 
5. Rozpočtové změny 
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: 30.06.2017) 

b) Bude řešeno hledání odborně způsobilé osoby (Ing. Lásko,, Bc. Bresto, Müller  T: 15.03.2017) 
c) Zajistit smlouvy s p. Milanem Kleplem ( pozemky - ČOV v Noříně ) –  s ohledem na nekomuni-

kaci jmenovaného, bude sledována možnost obnovení jednání - úkol trvá (Ing. Lásko) 



d) Připravit podklady pro zahájení výstavby zpevněných ploch a přístřešků na tříděný odpad – úkol 
trvá ( zastupitelstvo T: 31.12.2016) 
 

2. Schválení rozpočtového provizória na rok 2017 
 

Vzhledem k tomu, že rozpočet Obce Zálší na rok 2017 nebude schválen před 1. lednem 2017 byl za-
stupitelstvu obce předložen návrh pravidel rozpočtového provizoria. Pan starosta doporučil zastupi-
telům schválení rozpočtového provizoria na rok 2017 do doby schválení rozpočtu na rok 2017. 

 
Zastupitelstvo obce Zálší schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017. 

 
Výsledek hlasování o návrhu na usnesení: 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 komise k 
provedení inventarizace k 31.12.2016.  

 
4. Rozpočtový výhled na r. 2017 - 2019  

 
Ing. Lásková seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2017-2019, viz. 
příloha.  Zastupitelstvo bere rozpočtový výhled na vědomí. 
 
 

5. Rozpočtové změny 
 
a) Starosta informoval o rozpočtových změnách č. 9, č. 10 

 

Rozpočtová změna č. 9 – poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Zálší v částce 50.000,- Kč. 

Navýšení výdajů par. 3113, pol. 5651 a ponížení výdajů neuskutečněné opravy silnic par. 2212, pol. 

5171. 

 

Rozpočtová změna č. 10 – neinvestiční účelová dotace v souvislosti s konáním voleb do zastupitel-

stva kraje a do Senátu Parlamentu ČR v částce 31.900,- Kč. Navýšení příjmů na par. 4111, navýšení 

výdajů par. 6115, pol. 5021,5139,5173,5175. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 9 a č. 10 

 

 
6. Různé      

a) Zastupitelé byli seznámeni s pracemi odborného lesního hospodáře v roce 2016. Paní Bresto 
navrhla navýšení roční odměny. Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení odměny na rok 2016 o 
2.000,- Kč. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení roční odměny za smluvenou činnost na rok 2016 v částce 2.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 

b) Rozpočtová změna č. 11 
 



Starosta obce v souvislosti s předešlým bodem jednání – navýšení roční odměny odborného 
lesního hospodáře o částku 2.000,- Kč za rok 2016 navrhl rozpočtovou změnu č. 11 – navýšení 
výdajů na par. 1036, pol. 5169 a navýšení příjmů na par. 1031, pol. 2111 o částku 2000,- Kč. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 11. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

  
 

c) Zastupitelstvo obce projednalo výpověď z nájmu prodejny p. Trung Dung Nguyen. Provoz pro-
dejny byl ukončen k 30.11.2016. Zastupitelé jednali o možnostech pronájmu těchto nebyto-
vých prostor. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor prodejny v Zálší, č. 50   
  

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

 
 

Zastupitelstvo Obce Zálší ze dne 1.12.2016 

 

I. Ukládá: 
1. Přinést knihy se zápisy o činnosti jednotlivých výborů za rok 2016  

Zajistí:  Ing. Lásková, Müller, Fikejzová, Hranička, Peterka 
T: do 15.12.2016 
 

2. Připravit podklady pro inventury a provést fyzické inventury majetku obce Zálší. 
Zajistí: Bc. Bresto, Ing. Lásko, Ing. Lásková, Peterka, Müller, Fikejzová, Hranička 
T: do 12.01.2017 
 

3. Odevzdat podklady k návrhu rozpočtu na rok 2017 za jednotlivé výbory, hasiče, ZŠ a MŠ. 
Zajistí: Bc. Bresto, Ing. Lásko, Ing. Lásková, Peterka, Müller, Fikejzová, Hranička   
T: do 16.01.2017 
 

4. Zajistit vydání obecního zpravodaje Racka, jednotlivé výbory se budou podílet na článcích do zpravo-
daje 
Zajistí: Fikejzová, Bc. Bresto, Ing. Lásko, Ing. Lásková, Peterka, Müller, Hranička   
T: příspěvky do 20.12.2016, výtisk do 31.1.2017 
 

5. Kontaktovat a zjistit podmínky u další odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP 
Zajistí: Müller 
T: do 31.12.2016 
 

6. Dohodnout schůzku s Ing. Kališem v 1. týdnu 2017 – odkanalizování obce 
Zajistí: Bc. Bresto 
T: do 31.12.2016 
 

7. Zajistit schůzku s Ing. Jeníčkovou Ph.D., nebo p. Chalupovou ze Státního pozemkového úřadu Ústí 
nad Orlicí ohledně možnosti zapojení obce do pozemkových úprav a schůzku s Ing. Jelínkovou, sta-
rostkou Kosořína, ohledně možnosti opravy komunikace v lese. 
Zajistí: Ing. Lásko 
T: do 31.01.2017 
 

8. Zajistit inventuru kompostérů, které jsou v majetku Mikroregionu Vysokomýtsko. 
Zajistí: Bc. Bresto, Peterka 
T: do 31.12.2016 



 
9. Zajistit u ČEZ povolení na umístění veřejného osvětlení na el. sloup v majetku ČEZ. 

Zajistí: Ing. Lásko 
T: do 31.01.2017 
 
 

Po přečtení úkolů starosta obce Ing. Lásko poděkoval všem členům zastupitelstva obce a ukončil jednání 
zastupitelstva. Jednání ZO bylo ukončeno v 21:45 hodin. 
 
Součástí zápisu jsou následující přílohy: 
Prezenční listina zastupitelů obce  
Pravidla rozpočtového provizória na rok 2017 
Rozpočtový výhled na rok 2017-2019 
 

Zápis byl vyhotoven dne 5.12.2016 
Zapisovatel: Bc. Bresto Lenka              ………..…………………… dne …….………..……… 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

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

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

Starosta obce :                 ……………………………….dne………………………… 
Ing. Lásko Josef 
 
 
Vyvěšeno: ……5.12.2016.………… 
 

      Sejmuto:………………………...………… 


