ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 4. zasedání konaného dne 8. 1. 2015
Zasedání 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 všech 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Na zasedání je
rovněž přítomno několik hostů (viz prezenční listina).
Pan Kalášek měl připomínku k zápisu z minulého zasedání. V zápisu údajně chyběla informace
ohledně úklidu tělocvičny – konkrétně jím navržená možnost, že by tělocvičnu mohly zdarma uklízet
místní ženy výměnou za její bezplatné užívání. Místostarosta citoval zápis z minulého zasedání, kde
však tato informace nechyběla. P. Kaláškovi se dále v této souvislosti nelíbilo, že starosta uzavřel
smlouvu s p. Murovou na zpoplatněný úklid tělocvičny a čekárny a také navrhl, aby se vždy předchozí
zápis (nebo stručný výtah důležitých bodů) na aktuálním zasedání četl. Starosta na připomínku
reagoval tím, že by se měly připomínky k zápisu z minulého zasedání vznášet v termínu. Nyní se tak
nestalo, a proto se považuje za schválený. Doplnil, že uzavření smlouvy s p. Murovou je oprávněné a
zohlednil zde i tíživou finanční situaci p. Murové. Odměna, kterou bude p. Murová dostávat je podle
něj adekvátní a obec finančně příliš nezatíží. Místostarosta souhlasil se starostou a doplnil, že jsou
brigády v obci taktéž placené a v tomto případě se jedná o srovnatelnou situaci jen s tím, že se
nejedná o jednorázovou finančně ohodnocenou práci ale pravidelný úklid za pravidelnou odměnu,
což je v naprostém pořádku.

1. Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele dnešního zápisu a jako jeho ověřovatele p. Kaláška.

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
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2015 bylo přijato

3. Schválení vyhlášky o místních poplatcích
Starosta přednesl návrh na změny v obecní vyhlášce o místních poplatcích, které již byly nastíněny na
minulém zasedání. Konkrétně šlo o navýšení poplatku za TKO. V případě trvale hlášeného občana by
došlo k navýšení ze 420kč na 500kč za osobu, v případě „chalupářů“ by se pak poplatek zvedl ze
současných 500,- Kč na 600,- Kč za objekt. U obyvatelů nad 80 let by zůstal poplatek ve výši 100,- Kč
za osobu. P. Kučera požádal o odložení platnosti vyhlášky na začátek příštího roku 2016, protože již
od většiny chalupářů v Býkovci vybral poplatek v dosavadní výši 500,- Kč za letošní rok a bylo by
problematické zbytek poplatku znovu vybírat. P. Kalášek nesouhlasí se zvýšením poplatku za TKO.
Namítl, že chce starosta na jednu stranu zvýšit poplatek za TKO a na druhou stranu uzavřel smlouvu
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s p. Murovou na úklid tělocvičny a čekárny. Kdyby se podle něj smlouva na úklid neuzavřela, poplatek
za TKO by se nemusel zvyšovat. Starosta na toto reagoval, že vybrané poplatky za TKO od občanů
v dosavadní výši nepokryly ani 40% výdajů obce na svoz TKO a také, že částka, o kterou se navýší
příjem za TKO, je výrazně vyšší, než odměny vyplacené za úklid tělocvičny a vidí připomínku jako
nerelevantní. P. Kalášková st. se v souvislosti s tělocvičnou zeptala, kdo má nyní na starosti klíče.
Starosta odpověděl, že jsou hlavní klíče u p. Uhrínové, která má provoz tělocvičny na starosti a
záložní klíče jsou pak k dispozici na obecním úřadě.
Zastupitelstvo hlasuje o návrhu starosty - schválení změn ve výši poplatků za TKO v obecní vyhlášce o
místních poplatcích:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
proti
zdržel se
pro
Výsledek - pro: 5, proti: 1, zdržel se: 1
Usnesení č. 2/2015 bylo přijato
Zastupitelstvo hlasuje o návrhu p. Kučery - posunutí platnosti těchto změn na rok 2016:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2015 bylo přijato

4. Zpráva o inventurách
P. Kalášek přečetl Závěrečnou zprávu inventarizační komise o fyzické inventuře provedené v MŠ
začátkem prosince 2014. Konstatoval, že inventura proběhla v pořádku a zprávu předložil starostovi i
s přílohami. Předal také písemný návrh komise na vyřazení, případně převedení některých položek do
majetku obce.
P. Piza se dotázal na sekačku ve školce – údajně by tam měla být nová. Podle slov p. Kaláška a pí.
ředitelky Kadlecové je však ve školce starší sekačka. Zastupitelé se ještě zajímali o „kuchyňské
míchadlo“ umístěné v kuchyni v MŠ a jeho možné využití pro potřeby SDH – například na míchání
masa při přípravě občerstvení na soutěže apod. Podle paní ředitelky je toto využití možné. Paní
ředitelka MŠ navrhla přidání darovaných věcí do evidence, aby byl celkový přehled, co fyzicky ve
školce opravdu je.
Starosta bere výsledek inventury v MŠ na vědomí s tím, že inventura proběhla v pořádku.
Zastupitelstvo akceptuje výsledek a závěrečnou zprávu fyzické inventury majetku MŠ:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2015 bylo přijato

P. Kalášek dále informoval, že bude potřeba v nejbližší době provést inventuru hasičské zbrojnice, OÚ
a kulturního zařízení v Býkovci - navrhl termín 10.1. v 9:30. Ostatní členové komise souhlasili.
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P. Kalášek ještě na dotaz starosty doplnil, že následně ve spolupráci s místostarostou vypracuje
celkovou Závěrečnou zprávu, která bude zahrnovat inventuru majetku obce souhrnně za budovy
bývalé ZŠ, KD, OÚ, hasičské zbrojnice a kulturního zařízení v Býkovci. P. Pizu zajímalo, kdy budou
vráceny věci zapůjčené z budov školy. P. Kalášek přislíbil jejich vrácení v nejbližší době.
P. Kalášek informoval zastupitele o již provedené inventuře v budově bývalé ZŠ:
Položky prý byly až na výjimky nalezeny. Nejasnosti jsou například kolem sekačky „Vega“, která
doposud nebyla nalezena. P. Pizovi není jasné, podle jakých dokumentů se inventura provádí. P.
Kalášek na toto odpověděl, že obdržel inventurní soupisy od účetní obce. Podle některých
přítomných jsou však tyto soupisy neúplné. P. Uhrínová například namítla, že v době, kdy ještě
vykonávala funkci ředitelky MŠ, vedla dokumentaci k veškerému majetku včetně dokladů o prodeji
daných položek. P. Kalášek však prý tyto dokumenty do ruky nedostal. P. Krafková se rovněž podivila
nad tím, jak bylo s majetkem bývalé ZŠ nakládáno a podotkla, že zřejmě nikdo neví, kam se část
tohoto majetku umístila, či prodala. Podobného názoru je p. Navrátilová a další. Po krátké bouřlivé
diskuzi k tomuto starosta dodal, že nemá smysl se přít o to, jak co bylo či nebylo, ale svědomitě
sepsat všechen majetek, který aktuálně fyzicky existuje. Dále pak zadal inventarizační komisi
zpracovat plán inventur na rok 2015.
Starosta plánuje brigádu na likvidaci nepotřebných a vyřazených věcí, která by měla být provedena
ještě v zimě. P. Piza v této souvislosti navrhl kontrolu papírových dokumentů a likvidaci těch
nepotřebných v papírnách. P. Kalášková se podivila, proč se papíry netřídily a nevyřazovaly doposud
průběžně. Zastupitelé vysvětlili shromažďování zbytečných dokumentů tak, že se takto rozhodli bývalí
starostové.

5. Diskuse, různé
 Starosta přednesl žádost p. Přecha o podání informací o provedení práce, které mění odtok
z požární nádrže v horní části obce. Sepsáním odpovědi starosta pověřil p. Snížka. Ten občany
informoval, že stávající odtok požární nádrže byl již v havarijním stavu. Vzhledem k zajištění
požární bezpečnosti v této části obce a zamezení podmáčení sousedních pozemků tak byly tyto
opravy nutné. Práce byly provedeny brigádně a obec za ně celkem zaplatila 13 754,- Kč.
 Starosta poděkoval jmenovitě p. Pizovi, p. Kaláškovi a p. Jakoubkovi za zimní údržbu místních
komunikací pomocí obecního traktoru. Vyhrnování bylo prováděno ke spokojenosti občanů. Dále
informoval, že je s Farmou Javořice-Jihlávka domluvené vyhrnování komunikací v Býkovci
automaticky bez zavolání a vyhrnování v Kališti pouze na zavolání. Pokud to půjde, bude totiž
využit opět obecní traktor. P. Kalášek doplnil, že je vyhrnování obecním traktorem výhodnější,
protože jsou komunikace čisté v době, kdy je to nejvíce potřeba a „ne až když se na nás dostane“.
P. Snížek podotknul, že pokud napadne více sněhu, obecní traktor bez předního náhonu nestačí.
Starosta zadal vést přímo v traktoru evidenci o jeho užívání. P. Piza se podivil nad tím, že p.
Matoušková platí vyhrnování soukromého vjezdu k jejímu objektu a navrhl, aby jí byl vjezd
vyhrnován bezplatně. Zastupitelstvo souhlasí, ale zároveň přiznalo, že p. Matoušková na částce,
kterou obci za vyhrnutí zaplatí, vždy trvá.
 Starosta informuje o záměru pořídit obecní fotoaparát. Starý je neopravitelný. Výběrem
vhodného přístroje pověřil místostarostu.
 Starosta připomíná, že je možnost do konce ledna požádat o dotaci z programu pro obnovu
venkova. Jak už padlo na minulém zasedání, obec bude zřejmě dotaci čerpat a využije ji na opravy
obecního vodovodu ve spodní části obce, opravy cest v areálu MŠ a opravy cest v Býkovci.
S procentuální účastí obce na realizaci je podle starosty počítáno v rozpočtu. P. Piza upozornil na
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špatný stav víka kanálu naproti bytovému domu čp. 81. Silnice se zde propadá a bude potřeba
zásadnější oprava. Starosta informoval o vhodnosti naplánovat opravy chodníků.
Starosta pověřuje p. Pizu evidencí všech brigád. Stávající systém je podle něj nepřehledný a bude
tak lepší, když bude mít brigády na starosti pouze jeden k tomu určený člověk.
Starosta informoval o reorganizaci výpočetní techniky na úřadě. V jejím důsledku zbyl jeden
počítač použitelný pro účely obecní knihovny. Místostarosta zajistí instalaci a přesun počítače do
konce ledna. Starosta doplnil, že se počítač původně plánovaný do MŠ po dohodě s paní
ředitelkou zatím pořizovat nebude.
Starosta seznámil přítomné s možností čerpání dotace na úpravu hřišť. Podle jeho slov by bylo
dobré zvážit využití dotace na úpravu dětského hřiště v areálu MŠ. Plánuje si nechat zaslat
nabídky a ve spolupráci s paní ředitelkou MŠ se na základě nich rozhodnout, zdali dotaci využít. P.
Zapletalová podotkla, že si několikrát všimla, jak mládež provádí na dětském hřišti výtržnosti.
P. Pizu zajímalo, proč nebyla na budovu klubovny SDH pořízena kamera s kvalitnějším nočním
viděním. Aktuálně využívané zařízení v noci „nedohlédne“ na objekt čekárny a je tak za tmy
nevyužitelné. Jasná odpověď nepadla.
Starosta informoval o opakovaném požadavku firmy SETO Dačice na vyjádření obce v souvislosti
s navrhovaným přeložením elektrického vedení ze sloupu do země poblíž domu Moravových v
Býkovci. Zastupitelstvo s přeložením nesouhlasí, protože by byl narušen asfaltový povrch, který je
v dobrém stavu. V tomto smyslu bude firmě SETO odpovězeno.

Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu se zamítavým stanoviskem firmě SETO:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2015 bylo přijato
 P. Kalášek vyjádřil pochybnost nad členstvím p. Uhrínové ve finančním výboru a p. Uhrínové se
zeptal, zdali opravdu skončil soudní spor vůči nynější ředitelce MŠ. P. Uhrínová odpověděla, že je
již vše skončeno. P. Kalášek má však prý jiné informace a dává setrvání p. Uhrínové ve finančním
výboru na zvážení. Starosta pokládá spor a činnost finančního výboru za dvě rozdílné věci a nevidí
důvod cokoliv měnit.
 P. Zapletalová by byla pro to, aby byl v zimě vyhrnován i prostor před čekárnou. Zastupitelé
přiznali, že na toto není technika, protože zastaralá sněhová fréza již nefunguje. Starosta dá za
úkol p. Murové, která již uklízí čekárnu, aby při menším množství sněhu prováděla i zimní údržbu
před ní. Dále starosta nastínil, že by se mohla koupit nová fréza. Peníze na ni by bylo možné
získat odprodejem jiného nepotřebného vybavení.
 P. Zapletalové se dále nelíbilo počínání místní mládeže, která jezdila na neosvětlených
motocyklech po obci a hlukem rušili ostatní obyvatele - a to i po 22. hodině. P. Kalášková st.
doplnila, že si lidé na chování mládeže stěžují opakovaně.
 Starosta informoval o provedených pracích. V bytovém domě čp. 81 byly p. Matějkou ml.
rekonstruovány elektrické rozvody. Po skončení topné sezóny bude nutné v bytovém domě natřít
a opravit topení, jež se musí navíc doplnit o měřidla (tzv. poměrové indikátory), která jsou nově
povinnou výbavou. Výběrem měřidel byl pověřen místostarosta.
 P. Uhrínová informovala zastupitelstvo, že dvě nezletilé dívky chtějí navštěvovat tělocvičnu. Jde o
to, kdo ponese za tyto dívky odpovědnost, aby nedošlo ke komplikacím v případě, že by se zranily
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apod. Po krátké diskuzi zastupitelstvo rozhodlo, že se bude tělocvična pronajímat rodičům dětí a
ti ponesou za své děti odpovědnost. Pro snížení rizika se cvičební kruhy zavěsí ke stropu, aby
k nim nebyl přístup.
P. Kalášková požádala, zdali by bylo možné pořídit nové ubrusy do KD ještě před konáním
hasičského plesu. Slovo si vzal p. Kuba, který informoval, že v současné době jedná s firmou z
Plzně, která ubrusy prodává. Tato firma pošle katalog, z něhož se na nadcházející výroční schůzi
SDH vybere vhodný vzor a následně se ubrusy objednají a uhradí z ropočtu obce, který s touto
položkou počítá.
P. Kuba ještě v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí vodovodu ve spodní části obce navrhl zvážit
protlak (podvrt) pod vozovkou namísto kopání do vozovky. Podle p. Pizy se však již tato varianta
zvažovala, ale vzhledem k vlastnostem podloží je těžko proveditelná. Starosta by tuto možnost
nerad zavrhoval a chtěl by ještě jednou zjistit možnosti - podvrtu je také nakloněn.
P. Kalášek navrhl opět zprovoznit bar v suterénu KD.
Starosta informoval o tom, že p. Piza provedl STK na zásahovém vozidle SDH VW Transporter a
byla do něj koupena nafta.

Starosta ukončil zasedání ve 21:00 hodin. Poděkoval všem přítomným a pozval je na další
zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 5. 2. 2015 opět v zasedací místnosti OÚ Kaliště od 19 hodin.

Zápis zapsal: Roman Krafka ________________________

Zápis ověřil: Theodor Kalášek _________________________

Starosta: Ing. František Szczyrba________________________

Přílohy:
Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
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