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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis ze 8. zasedání konaného dne 7. 5. 2015 

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce 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 dále konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 5 členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Omluveni jsou p. Kalášek a p. Snížek. Na 

zasedání je rovněž přítomno několik hostů (viz prezenční listina).  

1. Určení ověřovatele a zapisovatelů zápisu 

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

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné s původním návrhem programu zasedání zastupitelstva: 

1. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

3. Informace starosty obce 

4. Projekt rekonstrukce WC v klubovně SDH 

5. Diskuse, různé 

Starosta navrhl doplnění programu o bod „Schvalování nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015“ 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva včetně nově přidaného 

bodu: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro omluven pro omluven 

Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 25/2015 bylo přijato 

3. Informace starosty obce 

 Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 – duben 2015 ze dne 23. 4. 2015. 

Přečetl všechny dotčené oblasti a zdůraznil, že se jednalo zejména o přesuny finančních 

prostředků z jedné položky na druhou. Ve výdajové části zmínil například navýšení v oblasti 

KD a klubovny SDH (proplácení stavebního materiálu a brigád, nákup ubrusů a kávovaru), 

dále pak v oblasti péče o obecní zeleň a další. Podrobnější informace jsou k dispozici na 

úřední desce obce, kde bylo rozpočtové opatření rovněž zveřejněno.   

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – duben 2015 ze dne 23. 4. 2015: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro omluven pro omluven 

Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 26/2015 bylo přijato 

 V horním patře klubovny SDH bylo již za rekonstrukci zaplaceno 29 000,- Kč. 

 Starosta poděkoval občanům za účast na brigádách. 

 Budou průběžně vyměněny, resp. zkontrolovány všechny vodoměry 

 P. Kalfařová je velice nespokojena s úpravou lesní cesty, kam byla za účelem jejího vyrovnání 

dovezena suť. Nad povrch cesty dle p. Kalfařové vystupují ostré kameny a dlažba, takže je 

zde nemožný průjezd osobním autem, což dříve možné bylo. Obec bude záležitost řešit. 
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 Starosta se zúčastnil seminářů o IZS a o odpadech – bylo zjištěno, že je třeba zaktualizovat 

obecní vyhlášku o sběru TKO a rozšířit ji o oblasti sběru kovů a bioodpadu. 

 V květnu proběhne sněm Svazu měst a obcí. Obec Kaliště na tento sněm nebude posílat 

svého zástupce. Starosta pověřil plnou mocí zastupováním obce starostu Telče. 

4. Schvalování OZV č. 1/2015 

Starosta provedl aktualizaci obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Kaliště. OZV č.1/2015 s účinností od 1. 6. 2015 nahrazuje OZV č.3/2011. 

Usnesení – zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2015, která nabude účinnosti 1.6.2015: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro Pro pro omluven pro omluven 

Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 27/2015 bylo přijato 

5. Projekt rekonstrukce WC v klubovně SDH 

Starosta navázal na informace z minulých zasedání. Připomněl, že je počítáno s částkou zhruba 

100 000,- Kč za materiál (bude se vybírat z několika nabídek) a potvrdil, že práce budou prováděny 

brigádně. Dále nechal kolovat výkres nynějšího stavu a také výkres stavu po rekonstrukci. Zahájení 

prací je plánováno na květen 2015. Rekonstrukce za těchto podmínek byla schválena na minulém 

zasedání usnesením č. 18/2015. 

6. Diskuse, různé 

 P. Šindelář informoval o probíhajícím stavebním řízení týkajícím se jeho mobilního domu. Přečetl 

svoji žádost pro potřeby stavebního úřadu v Batelově. Žádost se týkala napojení na obecní 

vodovod a kanalizaci a také vyjádření o existenci inženýrských sítí. Starosta se spojí se stavebním 

úřadem a bude s ním situaci konzultovat, aby bylo zřejmé, co přesně stavební úřad vyžaduje 

v souvislosti s vyjádřením o existenci inženýrských sítí. 

Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s napojením mobilního domu p. Šindeláře na obecní vodovod a 

jeho odkanalizováním do obecní kanalizace:  

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

Pro pro pro pro omluven Pro omluven 

Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 28/2015 bylo přijato 

 Starosta informoval o požadavcích katastrálního úřadu na úpravu nesrovnalostí v katastru 

nemovitostí. Šlo například o stavbu vodojemu, autobusovou čekárnu a další nemovitosti v Kališti i 

Býkovci. Řešením situace byl pověřen p. Kučera. 

 Starosta informoval o proběhlých opravách okapů a střech na budovách bývalé ZŠ, OÚ a KD. 

Obec za tyto práce zaplatila 10 840,- Kč. Během oprav bylo zjištěno, že budou nutné další 

rekonstrukce. Firma obci navrhla možnost opravy nalepením šindele na střechu klubovny SDH, 

kde jsou nyní některé šablony rozlámané – bude provedeno v příštím roce. Na střeše nad 

tělocvičnou bývalé ZŠ je potřeba vyměnit všechny šrouby včetně podložek.  

 Starosta informoval o žádosti na přidělení bytu, kterou zaslala p. Procházková, která prodává svůj 

dům v naší obci. Uvedla, že v bytovém domě již bydlí její matka. Žádost bude zaevidována a 

v případě uvolnění některého z obecních bytů s ní bude počítáno. 
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 Starosta informoval o tom, že p. Masnicová nemá k obci v současné době žádný dluh a všechny 

své dřívější nesplněné závazky doplatila. 

 Starosta informoval o výměně WC v bytě p. Kafkové 

 Starosta přednesl požadavek SDH na nákup autobaterie + nabíječky do zásahového vozidla 

v hodnotě cca 4 000,- Kč. Jelikož byl již rozpočet pro SDH pro letošní rok vyčerpán, zastupitelé o 

schválení této částky hlasovali. 

       Usnesení – zastupitelstvo souhlasí nákupem autobaterie + nabíječky do zásahového vozidla SDH 

       v hodnotě cca 4 000,- Kč:  

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro omluven Pro omluven 

Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 29/2015 bylo přijato 

 Starosta informoval, že na zásahový vůz SDH bylo již nainstalováno tažné zařízení. Proběhla 

rovněž výměna pneumatik. SDH má možnost čerpat ještě 5 000,- Kč na nákup pohonných hmot. 

 P. Mura požádal o pořízení ručních nůžek na živý plot. Starosta souhlasil. 

 Starosta informoval o uskutečněném svozu nadměrného a velkoobjemového odpadu. V této 

souvislosti zmínil i výměnu nádob na tříděný odpad za větší a apeloval na občany, aby sešlapávali 

plastové lahve a šetřili tak místo v kontejnerech. Dále uvedl, že obec v roce 2014 vyprodukovala 

0,2 t skla, 0,37 t plastů, 0,13 t papíru a 5,3 t komunálního odpadu. 

 Starosta informoval o nabídce nepotřebného majetku HZS Jihlava. Jedná se o cisternu Karosa za 

206 000,- Kč. Obec ani SDH o nákupu neuvažuje. 

 P. Navrátilová informovala o svém úmyslu pokátit borovici poblíž svého domu. Starosta jí předá 

žádost. Kácení bude možné po 31. 10. v době vegetačního klidu. 

 P. Brychtu zajímalo, proč je Kaliště členem mikroregionu Telčsko. Jednoznačná odpověď 

nezazněla.  

Starosta ukončil zasedání ve 20:07 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další 

zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 4. 6. 2015 opět v zasedací místnosti  OÚ 

Kaliště od 19 hodin.  

 

 Zápis zapsal:  Roman Krafka        ________________________ 

 

Zápis ověřili: Ladislav Jakoubek   _________________________ 
 

                      Jindřich Kučera       _________________________ 

 

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________ 


