ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 11. zasedání konaného dne 3. 9. 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. Kučeru a p. Pizu.

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné návrhem programu zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Informace starosty obce
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015
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. 46/2015 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 Během letních měsíců na úřad dorazilo pouze malé množství záležitostí k vyřízení, než je
obvyklé po zbytek roku. Většinou se jednalo o výzvy katastrálního úřadu týkající se pozemků.
 Starosta opět poděkoval za brigády, kterých se účastní stále stejní lidé. Uvedl rovněž, že se
podařilo upravit trávník v areálu MŠ a probíhající rekonstrukce v klubovně SDH je za
polovinou.
 Sdružení „Linka důvěry STŘED“ požádala obec o finanční dar ve výši 1,- Kč/občan, tedy
v našem případě celkem zhruba 150,- Kč. P. Kalášek navrhl darovat dvojnásobnou částku
300,- Kč
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru sdružení „Linka důvěry STŘED“
ve výši 300,- Kč
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. 47/2015 bylo přijato

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015
 Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 3/2015. V příjmech došlo k navýšení opět zejména
v oblasti prodeje dřeva v Býkovci (zhruba 180 000,-). Příjmy byly rovněž navýšeny o dotaci
104 000,- z programu obnovy venkova. Ve výdajích potom bylo mimo jiné nutné navýšit
Stránka 1 z 3

položku „výplaty-zastupitelé“ (původní rozpočet nepočítal s povinným vyplácením odměny
bývalému starostovi po skončení jeho mandátu), brigád, materiálu do bytového domu a OÚ,
opravy obecního traktůrku, občerstvení a hlavně vratnou dotaci ve výši 180 000,- Kč pro MŠ,
kterou zastupitelstvo schválilo na minulém zasedání. Přesné znění rozpočtového opatření
bude v případě schválení vyvěšeno na úřední desce.
Starosta uvedl, že bude potřeba do obecního traktůrku investovat průběžně, aby náklady
na opravy nebyly tak vysoké (nynější oprava vyšla na zhruba 35 000,- Kč, což je třetina
pořizovací ceny). P. Kalášek potvrdil, že traktůrek po opravě funguje bez problémů.
Starosta rovněž přítomné seznámil s aktuálními zůstatky na účtech obce.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015:
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. 48/2015 bylo přijato

5. Diskuse, různé
 P. Kalášek informoval o možnosti směny části pozemku 756/4 pod obcí, který vlastní Farma
Javořice-Jihlávka, spol. s r.o. a o kterou má obec zájem. Obec nabídne vhodný pozemek a zahájí
s farmou jednání.
 P. Kalášek informoval o tom, že byly na obecním traktoru vyměněny přední pneumatiky včetně
duší za zhruba 7 800,- Kč. Dále bude potřeba do traktoru dokoupit několik drobností, aby byl plně
připraven na zimní údržbu komunikací. Starosta jej ujistil, že je s drobnými investicemi do
traktoru v rozpočtu počítáno. P. Piza doplnil, že bude potřeba u traktoru přetěsnit hydraulika.
 P. Jakoubek požádal o nákup kvalitnější a lépe vypadající dlažby do klubovny SDH. Tato dlažba je
poměrně výrazně dražší, než původně plánovaná. Nikdo z přítomných neměl námitky k pořízení
lepší dlažby a starosta souhlasil také. V souvislosti s klubovnou se zastupitelé bavili o
možnostech nových rozvodů vody v rámci rekonstrukce.
 Místostarosta přednesl nové stanovy Mikroregionu Třešťsko, které by mělo zastupitelstvo vzít na
vědomí. Nikdo nevznesl žádnou připomínku a přistoupilo se tak k hlasování:
Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí stanovy Mikroregionu 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. 49/2015 bylo přijato
 P. Kučera upozornil na to, že se p. Beneš, správce obecních lesů, prozatím neozval s konkrétním
návrhem na opravy vjezdu do lesa v Býkovci. Protože je prodej dřeva z býkoveckého lesa
významným příjmem obce a vjezd je již ve velice špatném stavu, bude tato záležitost urgována.
 P. Zapletalová poděkovala za opravu WC – k poděkování se připojila i p. Kafková, která zároveň
zastupitelstvo upozornila na špatný stav radiátorů v jejím bytě. Společně s ostatními přítomnými
nájemníky si také stěžovali na rány, které vydávají trubky rozvodů topení. P. Piza konstatoval, že
se tato závada nedá odstranit. Starosta uvedl, že se bude muset výhledově zrekonstruovat topení
v celé bytovce, přičemž bude obec pátrat po dotaci, která by náklady alespoň z části pokryla.
 Starosta plánuje rekonstrukci oken a dveří ve školce – ideálně opět z dotací. Současný stav je již
velmi nevyhovující a p. ředitelka již několikrát upozorňovala, že okna netěsní.
 P. Piza navrhl opravit kanály před MŠ a další kanály v obci, přičemž bude potřeba minimálně
jejich vyčištění.
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 Nájemníci bytového domu si stěžovali na opakovaný hluk z garáže, která je v nájmu Uhrínových.
Z garáže, kam příležitostně dojíždí K. Uhrín, se ozývá hlasitá hudba a již několikrát odtud byl až do
ranních hodin slyšet hlasitý povyk bavících se lidí. Obyvatelé bytovky navrhli obci vypovědět
Uhrínům smlouvu. Shodli se, že 500,- Kč měsíčně, na které byl nájem nedávno snížen, nestojí za
„obtěžování“ sousedících obyvatel. Starosta s okamžitým vypovězením smlouvy nesouhlasil (v
krajním případě by se podle něj smlouva končící na konci roku neprodloužila). Zároveň požádal o
informování, pokud opět dojde k problémům. Situaci prý bude osobně řešit. Případně se mají
sousedé obrátit přímo na policii ČR.
Nájemníci dále upozornili na to, že se i v pozdních večerních hodinách svítí v obecní knihovně.
Na to zareagovala p. Navrátilová s tím, že do knihovny v tuto dobu chodí ona.
Starosta ukončil zasedání ve 20:00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 1. 10. 2015 opět v zasedací místnosti OÚ
Kaliště od 19 hodin.
Zápis zapsal: Roman Krafka

________________________

Zápis ověřili: Jindřich Kučera

_________________________

František Piza

_________________________

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________
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