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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 3. zasedání konaného dne 4. 12. 2014 

 

Zasedání nově zvoleného zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. František Szczyrba v 19:00. 

Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání byla 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšena na úřední desce obce Kaliště. Starosta konstatoval, že je 

dle prezenční listiny přítomno 6 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 

tak usnášeníschopné. Omluven je p. Snížek. Na zasedání je rovněž přítomno několik hostů: p. 

Krafková, p. Uhrínová, p. Burianová, p. Šindelář a p. Fišer. Starosta informoval, že k zápisu z minulého 

zasedání nebylo vzneseno připomínek, a proto se považuje za schválený.  

1. Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu 

Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele dnešního zápisu a jako jeho ověřovatele p. Kučeru. 

2. Schválení programu 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, nikdo nevznesl připomínku ani návrh na doplnění. 

Zastupitelstvo obce hlasuje o programu zasedání v původní podobě navržené starostou obce: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro pro pro omluven 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 39/2014 bylo přijato 

3. Schvalování rozpočtu obce na rok 2015 

 Starosta nejprve seznámil přítomné s posledním rozpočtovým opatřením č.2/2014. Toto 

opatření se provádí zejména důvodu nevyužití prostředků u některých položek rozpočtu. 

Zastupitelstvo obce hlasuje o rozpočtovém opatření č.2/2014 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro pro pro omluven 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 40/2014 bylo přijato 

 

 Starosta seznámil s rozpočtem pro rok 2015 a vyzval k jeho přípomínkování. Vzhledem 

k tomu, že se na minulém zastupitelstvu rozpočet zevrubně řešil, nikdo novou připomínku 

nevznesl a bylo přistoupeno k hlasování. 

Zastupitelstvo obce hlasuje o rozpočtu na rok 2015: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro pro pro omluven 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 41/2014 bylo přijato 
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4. Návrh nové obecní vyhlášky o poplatcích 

Starosta seznámil s úmyslem přepracovat obecní vyhlášku OZV 2/2011 o místních poplatcích takto:  

 Stanovit ceník za služby CzechPoint – 50,- Kč / výpis.  

 Zvýšit poplatek za TKO pro místní z 420,- Kč na 500,- Kč za osobu  a pro chalupáře z 500,- Kč 

na 600,- Kč za objekt. Sleva pro osoby nad 80 let by zůstala – poplatek by pro ně činil 100,- 

Kč. Důvodem je, že vybrané poplatky nepokryjí náklady obce na svoz TKO ani ze 40%. 

 Poplatek ze psů zachovat ve stejné výši (100,- Kč za prvního + 200,- Kč za každého dalšího psa 

staršího 3 měsíců). 

 Stanovit jednoznačně poplatek za využívání tělocvičny.  

P. Jakoubek navrhl 150 Kč za 2 hodiny užívání. Místní ženy by měly užívání zdarma s tím, že 

by v tělocvičně prováděly úklid. P. Uhrínová je pro užívání tělocvičny mládeží za stejných 

podmínek - zdarma „za úklid“. Starosta poznamenal, že má potenciálního zájemce o úklid 

tělocvičny. P. Kalášek  navrhl výměnu FAB vložek tělocvičny a vchodu do „spojovačky“ a 

přidělení klíčů p. Kaláškové. 

 Stanovit poplatek za pronájem kulturního domu.  

Starosta navrhuje snížení poplatku z 1 500,- Kč na 1 000,- Kč + energie. SDH Kaliště by pak 

měl poplatek snížen na 500,- Kč. P. Kalášek navrhuje stanovit platbu za energie vždy dle 

aktuálního ceníku, nikoliv psát do vyhlášky pevný paušál, protože se ceny plynu během roku 

mění. Místostarosta navrhuje zrušení poplatku ze vstupného. P. Jakoubek vznesl dotaz na 

cenu pronájmu KD soukromé osobě. Starosta souhlasí se zachováním tohoto poplatku 

v dosavadní výši  100,- Kč. 

 Stanovit poplatek za užívání traktoru. 

Zastupitelstvo se shoduje na poplatku zmiňovaném na předchozím zasedání. Tedy 200,- Kč + 

nafta. Řidičem bude vždy jeden z k tomu obcí určených lidí – Kalášek, Jakoubek, Piza, 

Matějka, atd. Starosta vznesl pochybnost, jakým způsobem se bude určovat množství 

spotřebované nafty. P. Piza navrhuje vyrobit měrku. 

 Stanovit poplatek za užívání rampy na opravu aut vedle OÚ. 

Zastupitelstvo se shoduje na dosavadním poplatku 50,- Kč pro cizí a zdarma pro místní. 

Rampu a klíč od ní bude mít nadále na starosti p. Kalášek. Druhý klíč je na obecním úřadě. 

 Místostarosta navrhuje stanovit poplatek za kopírování a tisknutí na barevné laserové 

tiskárně na obecním úřadě - 1,- Kč za černobílou stránku, 2,- Kč za barevnou. 

Vzhledem k tomu, že bylo otevřeno a nedořešeno mnoho bodů, bude se o tomto bodu hlasovat až na 

příštím zasedání zastupitelstva obce. 

5. Návrh plánu inventur majetku obce 

 Starosta informoval o tom, že byla dne 2. 12. 2014 provedena inventura majetku v mateřské 

škole. P. Kalášek si jako předseda inventarizační komise, která tuto inventuru prováděla, vzal 

slovo a seznámil přítomné s průběhem a výsledky. Inventura mateřské školy proběhla 

v pořádku. Zbývá však fyzicky zkontrolovat předměty, které jsou v ředitelně bývalé ZŠ a 

v objektu garáže vedle dílny. Ředitelka školky podle jejích slov nemá do bývalé ředitelny 

přístup. P. Kalášek se dotázal p. Uhrínové, jestli nemá klíče ona, ale ta důrazně upozornila, že 

klíče rozhodně nemá a předala je paní ředitelce. Tuto záležitost je nutné vyřešit a přístup do 

místnosti zajistit – nejprve bude potřeba záležitost projednat p. Snížkem. Inventurní položky 
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v garáži vedle dílny navrhla komise převést v rámci příštích inventur do majetku obce. 

V těchto inventurách bude tento majetek ještě zahrnut pod mateřskou školu, ale bude 

fyzicky zkontrolován, než bude vyhotoven zápis.  

 Starosta dále informoval, že bude podle plánu provedena inventura majetku v bývalé ZŠ a 

kulturním domě. V souvislosti s tím navrhl inventurní komisi v tomto složení: starosta, 

místostarosta (předseda komise), p. Jakoubek a p. Kalášek jako předsedové výborů a dále p. 

Uhrínová, p. Navrátilová, p. Piza a p. Snížek. O schválení tohoto složení inventarizační komise 

dal starosta hlasovat. 

Zastupitelstvo obce hlasuje složení inventarizační komise: 

HLASOVÁNÍ  

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro zdržel se proti omluven 

Výsledek - pro: 4, proti: 1, zdržel se: 1 Usnesení č. 42/2014 bylo přijato 

 

V souvislosti s plánovanou inventurou se rozpoutala diskuze. Paní Uhrínová se podivila nad 

tím, že nemá obec k dispozici inventurní seznamy, které ještě jako ředitelka vypracovala, což 

inventury poměrně zkomplikuje. Paní Burianová s paní Uhrínovou souhlasila a uvedla, že 

majetek v bývalé ZŠ důsledně evidovaly. Starosta ji ujistil, že mu bývalým starostou bohužel 

nebyly tyto dokumenty předány a dal komisi k dispozici seznamy, které získal od paní účetní.  

Pan Kalášek byl na pochybách, zdali je vhodné, aby byla p. Uhrínová členkou finančního 

výboru z důvodu sporu s ředitelkou MŠ a požádal p. Uhrínovou o zasvěcení do situace z jejího 

pohledu. P. Uhrínová pokládá spor za uzavřený. 

6. Diskuse, různé 

 Starosta seznámil přítomné se záměrem na úpravu odměn představitelů obce: 

o snížení platu starosty obce o 10% 

o zachování platu místostarosty v aktuální výši 

o zvýšení platu zastupitelů o 40% 

o zvýšení platu předsedů kontrolního a finančního výboru o 10% 

o snížení cestovného u starosty o 33% a místostarosty o 50% 

Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě odměn představitelů obce: 

HLASOVÁNÍ  

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro pro pro omluven 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 43/2014 bylo přijato 

 

 Starosta informoval o průběhu výběru platby vody za rok 2014: 

o stav vodoměru doposud nenahlásili 3 občané 

o 50% občanů již za vodu zaplatilo 

o v pátek 5. následující pátek 12. 12. bude obecním rozhlasem oznámeno občanům, že 

mohou přijít za vodu zaplatit 
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o paní Procházková požádala starostu o zřízení vlastního vodoměru, který má v současné 

době společný s panem Dubou.  P. Kalášek upozornil na to, že zřízení vodoměru probíhá 

vždy na náklady občana, nikoliv obce. 

o panu Oslzlému nefunguje vodoměr 

o P. Piza upozornil na to, že pan Pulkrab v horní části vsi má velmi malý tlak vody a voda 

mu často neteče 

o starosta hodlá řešit nelogické výběry za „druhé“ stočné u některých občanů 

o p. Kučera navrhl zrenovovat některé vodoměry 

o p. Kalášek navrhl výměnu některých zastaralých vodoměrů 

 Starosta informoval, že v bytovém domě čp. 81 aktuálně probíhá oprava elektrických rozvodů – 

vypínače, zvonky, které provádí p. Matějka ml. Zvonky jsou v bytech zavedeny, ale nejsou 

vyvedeny ke vchodu, takže jsou nepoužitelné. 

 Starosta informoval, že ministerstvo kultury ČR schválilo vydávání „Zpravodaje obce Kaliště“ o 

kterém zastupitelstvo hlasovalo při minulém zasedání. Plánuje vydat první číslo ještě do konce 

roku a uvedl, že zaslat příspěvek může kdokoliv elektronicky na zpravodajkaliste@centrum.cz . 

 Starosta informoval, že se na OÚ připevní schránka na podání občanů. 

 Starosta informoval o záměru pořízení diktafonu za účelem nahrávání zasedání zastupitelstva a 

zkvalitnění následného zápisu z něj. Místostarosta uvedl, že diktafon s požadovanými parametry 

stojí přibližně 1 000,- Kč. Starosta dal zastupitelům čas na rozmyšlenou a ti o této možnosti 

budou hlasovat na některém z dalších zasedání. 

 P. Jakoubek informoval, že pozval klempíře, aby vyčíslil náklady na opravu střechy mezi 

klubovnou SDH a KD. Ten opravy odhadl na maximálně 10 000,- Kč. Oprava se bude realizovat 

v roce 2015. V této souvislosti připomněla p. Uhrínová problém s okapy na „pavilonu“ bývalé ZŠ a 

navrhla, aby se při této příležitosti opravily také. P. Piza ještě doplnil, že je podobný problém i na 

budově OÚ. Na tyto výškové práce bude potřeba zjednat plošinu. 

 P. Kalášek informoval o cenových nabídkách na EZS (elektronický zabezpečovací systém) do 

kulturního zařízení v Býkovci. Zatím jsou dvě nabídky, starosta plánuje oslovit ještě třetí firmu. 

 P. Jakoubek upozornil na výpadky internetu během bouřek. V této situaci se musí vždy zapnout 

některý z jističů. Podle p. Jakoubka by se měl zajistit přístup ke klíčům od jističů více osobám, aby 

bylo možné opět zprovoznit internet co nejdříve i v nepřítomnosti starosty či místostarosty. 

 Starosta informoval, že má obec možnost ve vlastní režii pokátit problematický strom pod obcí, o 

kterém se jednalo na minulém zasedání. 

 P. Kalášek ještě v souvislosti se provedenou inventurou ve školce navrhl pořízení bezdrátového 

telefonu, nového počítače a nových vchodových dveří této příspěvkové organizaci. Stávající 

telefonní přístroj je poruchový a počítač je již nepoužitelný z důvodu stáří. P. Uhrínová k tomuto 

uvedla, by měla mít školka v majetku novější počítač, který dříve používala účetní ZŠ. 

Inventarizační komise však fyzicky tento počítač nenašla a nebyl ani uveden v inventurních 

seznamech. Tuto záležitost bude nutné prověřit. P. Uhrínová vznesla k tomuto bodu svoje 

pochybnosti o navýšení rozpočtu na provoz školky na 300 000,- Kč, když za jejího působení na 

pozici ředitelky dostávala školka na provoz 200 000,- Kč. Starosta přislíbil p. Uhrínové opětovné 

prověření situace a je nakloněn pořízení věcí navržených p. Kaláškem z navýšených prostředků na 

provoz MŠ. 

 P. Kalášek vznesl dotaz, jestli p. M řádně platí za pozemek na školní zahradě, který má od obce 

v nájmu. Starosta situaci prověří.  
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 P. Kalášek přednesl požadavek MŠ na pořízení zahradního kolečka a hrábí, případně přesun 

těchto věcí ze skladu na zahradě do školky. Starosta souhlasí, pouze bude potřeba zajistit klíče od 

skladu, které má zřejmě p. Masnicová. 

 Starosta informoval o tom, že p. M. zaplatila nájem za září a nadále tak obci dluží za 2  

měsíce.  

 P. Kalášek navrhl v budoucích letech pořádat každoročně „rozsvicení vánočního stromku“. Na 

náves by se umístil stojan ve formě trubky v zemi, kam by se vždy strom ukotvil. Zastupitelstvo 

souhlasilo. P. Piza připomněl, že by se mělo vyřešit odstranění obrubníku na návsi, pokud možno 

během zimního období, pokud k tomu budou podmínky.  

 P. Krafková zmínila zvon, který byl sundán z lípy před jejím domem a navrhla, že by mohla být 

vybudována zvonička, kterou v mnoha obcích mají a tento zvon umístěn do ní. Zastupitelstvo 

tento návrh zváží. 

 Místostarosta informoval o nabídce firmy DOSIP na ukazatel rychlosti. Zastupitelstvu se zdála být 

investice vysoká a přesunula ji tak na příští rok. Buď by se využily rezervy v rozpočtu, případně 

dotace. Některým zastupitelům by se více líbila forma zpomalovacího semaforu, který však 

v současné době nelze realizovat. Starosta pověřil místostarostu sledováním situace ohledně této 

záležitosti. 

 Starosta zmínil nelichotivou situaci v čekárně na autobusové zastávce – zejména zápach a 

nepořádek. Navrhl nainstalovat na čekárnu mříž a budovu zamykat. P. Jakoubek s mříží 

nesouhlasil a byl by pro důslednější kontrolu záznamů z již nainstalovaného kamerového systému 

a postih výtržníků, kteří v čekárně nepořádek dělají.  P. Kalášek s mříží souhlasí a navrhuje, aby 

čekárnu ráno první člověk odemkl a poslední zamkl. P. Uhrínová souhlasí s mříží, ale navrhuje 

zamykání jen o víkendech, kdy autobusy nejezdí. Konečné řešení zatím nepadlo, ale 

zastupitelstvo se shodlo na tom, že nemá smysl do čekárny pořizovat jakékoliv zařízení (lavice, 

apod.), než se tato situace vyřeší. 

Starosta ukončil zasedání ve 21:07 hodin. Poděkoval všem přítomným a pozval je na další 

zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 8. 1. 2015 opět v zasedací místnosti  OÚ Kaliště od 19 hodin.  

 

  Zápis zapsal:  Roman Krafka     ________________________ 

 

 

Zápis ověřil: Jindřich Kučera      _________________________ 

 

 

Starosta: Ing. František Szczyrba________________________ 

 

 

 

Přílohy: 

Rozpočtové opatření č. 2/2014 

Rozpočet obce Kaliště na rok 2015 

Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů 


