
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Zalešany 

konaného dne 13.3.2015 

Přítomni:pp.Balšánková,Klabzubová,Morávková,Lukáč,Vysoký 

Program:1)zahájení 

                 2)schválení programu,určení ověřovatelů zápisu 

                 3)Schválení obecní vyhlášky č.1/2015 

                 4)Schválení závěrečného účtu za r.2014 

                 5)Schválení účetní závěrky 

                 6)Různé 

1)Starostka přivítala přítomné. 

2)K programu schůze připomínky nebyly.Ověřovateli zápisu byli navrženi pí.Klabzubová a p.Lukáč. 

Usnesení č.4/2015:OZ jednohlasně souhlasí s navrženým programem a určenými ověřovateli 

zápisu. 

3)Zastupitelé byli seznámeni s obecní vyhláškou č.1/2015-o stanovení systému 

shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem. 

Usnesení č.5/2015:OZ souhlasí všemi hlasy se zněním vyhlášky č.1/2015.  

4)Závěrečný účet za rok 2014- bylo zjištěno auditem,že nebylo účtováno na správné položce 

(technická závada v programu).Bude opraveno do konce měsíce května. 

Usnesení č.6/2015:Zastupitelé jednohlasně schvalují Závěrečný účet za rok 2014 s výhradou. 

5)Účetní obce seznámila OZ s účetní závěrkou za r.2014. 

Usnesení č.7/2015:OZ schvaluje jednohlasně účetní závěrku za r.2014 bez výhrad. 

6)OZ bylo seznámeno: 

a)Bude podána žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci v obci Zalešany-I.etapa (Střed.Fond 

živ.prostředí).Spoluúčast je 5% z celkových  uznatelných nákladů. 

Usnesení č.8/2015:,,Obec Zalešany schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt : Zalešany-splašková 

kanalizace“z Programu Středočeského Fondu životního prostředí a závazek spolufinancování projektu 

v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.Zároveň pověřuje starostku 

k zastupování obce při podpisu žádosti a přiložených čestných prohlášení. 

b)Byl dán návrh-  na opravu pomníku padlým v 1.svět.válce v obci Přebozy. 

                            - na opravu cest v Zalešanech p.č.149/1,131/1,132/1  (pomocí dotace) 



Pomník je popraskaný,nápisy málo čitelné. 

Cesty jsou v období dešťů zabahněné,občané v této části obce mají špatné přístupy domů ,svozová 

firma na odvoz odpadu si neustále stěžuje na její stav nechce tam zajíždět. 

Usnesení č.9/2015:,,Obec Zalešany schvaluje podání žádosti na akci,,Obnova pomníku padlým 

v 1.svět.válce“z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování akce v minimální výši 

5%z celkových uznatelných nákladů akce.“ 

Usnesení č.10/2015:,,Obec Zalešany schvaluje podání žádosti na akci,,Rekonstrukce komunikace 

v Zalešanech p.č.149/1“z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5% 

z celkových uznatelných nákladů akce.“ 

c)Byla dána žádost na OSD Kolín na zřízení školní autobusové linky- bylo zamítnuto z důvodu 

nevhodného průjezdu obcí Žabonosy.(obec bude hledat jiné alternativy) 

OZ bere na vědomí 

d)Pracovník VPP – (žádost p.Kvapila) 

usnesení č.11/2015:OZ souhlasí všemi hlasy s přijmutím 1 pracovníka na VPP. 

e)Občané si stěžují na volné pobíhání psů po vsi.Bude vyvěšeno upozornění. 

f)Budou dány do všech domů v obou obcích letáčky jak se má třídit odpad,které nám zaslala Obec 

Radim. 

 

Schůze byla ukončena v 18,30 hodin 

 

Vojtěch Lukáč                                                                                                                          Helena Balšánková 

místostarosta                                                                                                                                   starostka 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


