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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 10. zasedání konaného dne 2. 7. 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 všech 7 

členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. 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. Kaláška. 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné návrhem programu zasedání zastupitelstva: 

1. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

3. Informace starosty obce 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 

5. Diskuse, různé 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva: 

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. 34/2015 bylo přijato 

3. Informace starosty obce 

 Začala rekonstrukce WC v klubovně. Za přistavení kontejneru a následnou likvidaci sutě obec 

prozatím firmě A.S.A. zaplatila 12 652,- Kč. Bourací práce proběhly brigádně. 

 Začala plánovaná oprava místních komunikací. Dosud byla dokončena rekonstrukce vjezdu 

do hasičárny a příjezdové cesty k MŠ. Na obě tato místa byla použita lepší, ale dražší 

technologie tzv. baleného asfaltu. Ostatní komunikace budou v druhé etapě upraveny za 

pomocí technologie „stříkaného“ asfaltu, která je zhruba 2,5x levnější. Tato druhá etapa 

proběhne zhruba v polovině července. 

 Starosta poděkoval za brigády – aktuálně zejména za práce na odstranění obrubníků u 

příjezdu k MŠ. 

 V Býkovci bylo překročeno maximální povolené množství bakterie enterokoku v pitné vodě o 

6 jednotek. Starosta na základě této informace vydal zákaz používání vody v Býkovci k pití. 

Dále byl vydán zákaz používání vody z nepovolené studny a do vodovodu byla přidána 

dezinfekce. Následně proběhl další kontrolní odběr, který již ukázal nulovou koncentraci 

enterokoků, tudíž mohl být zákaz používání pitné vody v Býkovci zrušen. Starosta doplnil, že 

voda v Kališti i Býkovci je vysoce kvalitní a koncentrace nežádoucích látek v ní jsou hluboko 

pod stanovenými limity. 

  V této souvislosti bylo rozhodnuto o navýšení rozpočtu na vodovod v Býkovci. Za vyhrazené 

peníze bude provedeno přeložení vodovodu do plastových trubek a dezinfekce. Podle  

p. Kučery byla již nezávazně poptána firma - náklady na úpravy by měly být ve výši  
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cca 40 000,- Kč a měly by trvat 2 dny – byl by částečně omezen provoz vodovodu v Kališti i 

Býkovci. 

 Vzhledem k odstěhování p. Masnicové a její rodiny z Kaliště se uvolnil jeden z obecních bytů. 

Starosta v této souvislosti připomněl nelichotivý stav WC, koupelen a obecně rozvodů vody 

nejen v tomto bytě, ale i v celé bytovce. Proto požádal zastupitelstvo o schválení oprav 

vodoinstalace ve všech bytech a informoval, že z 200 000,- Kč rozpočtovaných na opravy 

bytů bylo prozatím vyčerpáno zhruba 5 000,- Kč – navržené rekonstrukce by tak 

neznamenaly neočekávaný zásah do rozpočtu obce. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci vodoinstalace ve všech bytech bytového 

domu: 

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. 35/2015 bylo přijato 

Zastupitelstvo následně rozhodovalo o novém nájemníkovi výše uvedeného volného bytu. 

Starosta seznámil přítomné s žádostmi o přidělení bytu, kterých na OÚ přišlo celkem pět a 

dal hlasovat nejprve o přidělení bytu p. Janu Šindelářovi nejml. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje přidělení volného obecního bytu po p. Masnicové panu 

Janu Šindelářovi nejml. pod podmínkou, že na vlastní náklady výměnou za odpuštění nájmu 

provede vymalování a drobné opravy před nastěhováním: 

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. 36/2015 bylo přijato 

Vzhledem k tomu, že byli všichni zastupitelé pro přidělení bytu p. Šindelářovi, se o dalších 

žádostech nehlasovalo. Starosta doporučil p. Šindelářovi, aby se přihlásil k trvalému pobytu 

v Kališti.  

 Starosta informoval o tom, že byl již zaměřen a do katastru zapsán nový pozemek 429/54 

(vyjmutý pozemku č. 429/53), o jehož odkup měli již dříve zájem manželé Šindelářovi za 

účelem skladování dřeva. Zastupitelstvo tuto záležitost řešilo na svém 7. zasedání dne 2. 4. a  

zaměření schválilo usnesením č. 19/2015. Informace o záměru prodat tento pozemek byla 

zveřejněna na úřední desce a vzhledem k tomu, že nikdo další zájem neprojevil, mohlo 

zastupitelstvo přikročit ke schválení prodeje tohoto pozemku. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 429/54 manželům Šindelářovým za 

cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy: 

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. 37/2015 bylo přijato 

 Starosta přivítal p. Kadlecovou, ředitelku MŠ, která byla hostem tohoto zasedání a požádala 

o slovo. Svůj přednes zahájila informací o přerušení provozu MŠ ve dnech 17. 7. – 16. 8. Dále 

ujistila, že škola vaří i pro cizí strávníky, mezi nimiž nemusí být výhradně místní důchodci (jak 

je někdy obecně špatně chápáno), ale prakticky kdokoliv. Paní ředitelka následně 

poděkovala obci za příspěvek na novou zahradní prolézačku – instalace by podle jejích slov 

měla proběhnout 3.7. Na závěr p. Kadlecová upozornila na dezolátní stav umývárny v MŠ. 

Pro tento účel požádala o dotaci ve výši 180 000,- Kč (podíl MŠ 50%). Tato dotace již byla 
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schválena, ale vzhledem k tomu, že bude vyplacena až následně po rekonstrukci, by musela 

školka požádat o úvěr, neboť nemá na tak vysokou investici dostatek finančních prostředků.   

Protože je budova školy v majetku obce, požádala paní ředitelka zastupitelstvo o schválení 

úvěru a ručení za něj. P. Kalášek navrhl jiné řešení – je podle něj zbytečné žádat o úvěr u 

banky a platit peníze navíc. Byl by pro to, aby místo půjčky u banky poskytla obec školce 

vratnou dotaci v plné výši 180 000,- Kč. Starosta podotknul, že by muselo být v září vydáno 

rozpočtové opatření, kde by se s touto částkou počítalo a nechal o návrhu p. Kaláška 

hlasovat. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje poskytnutí vratné dotace MŠ ve výši 180 000,- Kč na 

rekonstrukci umývárny s tím, že 90 000,- Kč bude vráceno jednorázově a zbylých 90 000,- Kč 

postupně z prostředků MŠ. Dále zastupitelstvo ukládá starostovi vydat v září tohoto roku 

rozpočtové opatření, kde bude tato dotace zahrnuta: 

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. 38/2015 bylo přijato 

 Byla vydána nová zřizovací listina SDH, kterou starosta přednesl přítomným a nechal o ni 

hlasovat 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje novou zřizovací listinu SDH: 

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. 39/2015 bylo přijato 

 Další bod se týkal mikroregionů Třešťsko a Telčsko, odkud vzešel požadavek na pověření 

osob zastupujících obec Kaliště. Starosta navrhl jako zástupce sebe a místostarostu. O tomto 

návrhu dal hlasovat: 

Usnesení - zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště 

v rámci spolupráce s Mikroregionem Třešťsko: 

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. 40/2015 bylo přijato 

Usnesení - zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště 

v rámci spolupráce s Mikroregionem Telčsko: 

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. 41/2015 bylo přijato 

 Z Kaliště se odstěhovala rodina Uhrínových, jak bylo již dříve předesláno. Byt, který obývali, 

bude využíván příležitostně jejich synem za snížený nájem schválený na minulém zasedání. 

P. Zapletalová se v této souvislosti obává nepořádku a hluku v době, kdy zde bude K. Uhrín 

přebývat ve společnosti dalších lidí. 

  Starosta označil stav bytu i celého objektu za dezolátní a uvažuje nad vypracováním 

projektu na rekonstrukci, přičemž by se vyčkalo na vhodnou dotaci. P. Jakoubek podotknul, 

že za špatný stav může částečně nedostatečné větrání.  
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   Knihovnu, o kterou se doposud starala p. Uhrínová nyní povede p. Navrátilová, která již 

dříve s provozem pomáhala. Starosta dal hlasovat o předání knihovny 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje předání agendy knihovny p. Navrátilové: 

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. 42/2015 bylo přijato 

   P. Uhrínová měla dále na starosti provoz tělocvičny. Ten převezme p. Zapletalová, které 

budou následně předány klíče i dosavadní evidence, ve které bude pokračovat bezúplatně. 

   P. Uhrínová byla rovněž členkou finančního výboru a je tedy nutné za ni najít náhradu. 

Starosta navrhl p. Procházkovou, načež se ozval p. Kalášek, předseda finančního výboru, 

který spolupráci s p. Procházkovou odmítl a navrhl na toto místo p. Zapletalovou. Starosta 

dal o návrzích na členku finančního výboru hlasovat 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje p. Procházkovou jako členku finančního výboru: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro zdržel se zdržel se pro proti proti proti 

Výsledek - pro: 2, proti: 3, zdržel se: 2 Usnesení č. 43/2015 bylo zamítnuto 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje p. Zapletalovou jako členku finančního výboru: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

zdržel se zdržel se pro pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2 Usnesení č. 44/2015 bylo přijato 

Novou členkou finančního výboru byla zvolena p. Zapletalová. 

 V Býkovci byl vybudován povrch pro kontejnery. 

 Pro budovy OÚ a bytového domu byly za 15 600,- Kč zpracovány průkazy energetické 

náročnosti. 

 Starosta dále uvažoval o opravách budovy OÚ – navrhl pořízení nových hlavních vrat u 

hasičské zbrojnice a poptání rolovací varianty, která je již použita u garáží obecní techniky.  

P. Jakoubek si myslí, že se tento typ vrat nebude k charakteru budovy OÚ hodit, s čímž 

souhlasí i místostarosta. P. Kalášek navrhuje vyměnit oboje vrata včetně oken OÚ. 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 

 Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 2/2015. V příjmech došlo k navýšení zejména 

v oblasti prodeje dřeva a pronájmu traktoru. Ve výdajích potom bylo mimo jiné nutné 

navýšit položky brigád, materiálu na KD, opravy vodovodu v Býkovci a hlavně opravy 

komunikací, kde došlo k navýšení o 200 000,- Kč.  

   P. Kučera navrhl, aby více financí proudilo také do Býkovce - například proto, že místní lesy 

přináší Kališti nezanedbatelné příjmy. 

   P. Kalášek se zeptal starosty na aktuální zůstatky na účtech obce. Starosta jej i všechny 

ostatní se stavy na účtech seznámil a dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015: 

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. 45/2015 bylo přijato 
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5. Diskuse, různé 

 P. Kučera informoval o špatném stavu střechy na kulturním zařízení v Býkovci. Bude nutná 

výměna střešní krytiny. P. Kalášek k tomuto dodal, že je situace podobná i u budovy Klubovny 

SDH v Kališti a bylo by dobré tyto dvě akce spojit. Starosta souhlasil a navrhl poptat více firem, 

které by byly schopny střechy těchto dvou budov zrekonstruovat. Závěrem dodal, že se s touto 

akcí bude počítat v rozpočtu. 

Starosta ukončil zasedání ve 20:30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další 

zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 3. 9. 2015 opět v zasedací místnosti  OÚ 

Kaliště od 19 hodin.  

 

 Zápis zapsal:  Roman Krafka        ________________________ 

 

Zápis ověřili: Theodor Kalášek      _________________________ 
 

                      Ladislav Jakoubek    _________________________ 

 

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________ 

 

 

 


