ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 12. zasedání konaného dne 1. 10. 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. Snížka a p. Jakoubka.

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 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
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. 50/2015 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 V Býkovci došlo během „prodlouženého“ víkendu mezi 25. – 28. zářím k havárii vodovodu,
v jejímž důsledku došlo k významnému poklesu stavu vodojemu v Kališti - býkovecký
vodojem je totiž napájen kališťským. Starosta poděkoval všem, kteří se na odstranění
poruchy podíleli – zejména p. Kučerovi, p. Pizovi, p. Jakoubkovi a místostarostovi.
V souvislosti s vodovodem zastupitelé zvažovali použití dalších barevně rozlišených
kontrolek, které v budoucnu lépe informují o problémech ve vodojemu, nebo na čerpadle.
 Ve spolupráci s p. Lojdou st. byla předjednána výměna pozemku v majetku obce Kaliště za
pozemek s obdobnou výměrou a parametry v majetku společnosti Farma Javořice-Jihlávka,
spol. s r.o., o který má obec zájem z hlediska budoucího využití. Možnost výměny
zastupitelstvo projednávalo na minulém zasedání. Starosta poslal farmě žádost. Stanovisko
farmy zastupitelstvo projedná na následujícím zasedání.
 Odborem životního prostředí byly schváleny rekonstrukce na býkoveckém rybníce.
 P. Beneš doručil na OÚ nabídku na obnovu meliorací a dalších rekonstrukcí za účelem
zkvalitnění vjezdu do obecních lesů v Býkovci. Za meliorace, propustek a opravu cesty obec
zaplatí zhruba 60 000,- s DPH. Vzhledem k významným příjmům obce z tohoto lesa
zastupitelstvo již dříve s rekonstrukcí souhlasilo a rozpočet ji zahrnuje. Realizace by měla
začít během měsíce října 2015. Nyní tak pouze zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
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Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí plánovanou rekonstrukci vjezdu do býkoveckého
lesa.
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. 51/2015 bylo přijato
 Starosta opět poděkoval za brigády. P. Piza pak stručně informoval o stavu rekonstrukcí WC
v klubovně. Zdi jsou již omítnuty, začíná se obkládat. Dále se bude pokračovat vymalováním
a instalací sanitárního zařízení. Zastupitelstvo dále projednávalo návrh p. Pizy k možnosti
výměny vchodových dveří do klubovny a spojení této akce s již probíhající rekonstrukcí.
Starosta souhlasil ale upozornil na to, že pokud by se dveře měnily v klubovně, bylo by
vhodné vyměnit i dveře u mateřské školy, které jsou ve velmi špatném stavu. Zastupitelé
hlasovali o pořízení dveří do klubovny a MŠ – další detaily budou projednány v příštím týdnu.
Usnesení - zastupitelstvo souhlasí s pořízením nových vchodových dveří do klubovny SDH a
do 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. 52/2015 bylo přijato
 Starosta dále informoval o probíhajících rekonstrukcích v KD a klubovně mladých hasičů.
Dále potom o opravě obecního traktůrku, kterou již zmiňoval na minulém zasedání.
P. Kalášek k tomuto dodal, že i velký obecní traktor je připraven na zimní údržbu – všechny
drobné opravy a výměna předních pneumatik proběhly bez komplikací.
 Na OÚ přišla žádost p. Lukáše z Býkovce. Ten bude podávat návrh na změnu územního plánu
obce Kaliště. P. Kučera všem přítomným detailně popsal, čeho se tato změna bude týkat. Jde
zejména o plánované využití stávající stodoly k podnikatelským účelům, stavbu salaše pro
ovce a odvodnění močálu + následné využití pozemku pro seník a ohradu.
Starosta podotkl, že je změna územního plánu časově a finančně náročná operace a náklady
s tímto spojené hradí žadatel, tedy v tomto případě p. Lukáš. Pokud by však někdo další z
občanů uvažoval o takové změně některého ze svých pozemků, která by znamenala změnu
územního plánu, může využít této situace a o změnu požádat OÚ společně s p. Lukášem.
Náklady by se potom rozpočítaly mezi žadatele.

4. Schválení OZV č. 2/2015
 Starosta a místostarosta přednesli text obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místních
poplatcích, o jejichž zvýšení bylo rozhodnuto na lednovém zasedání zastupitelstva. Jedná se
zejména o zvýšení poplatků za sběr a třídění TKO za rekreační objekt na 600,- Kč ročně a na
500,- Kč ročně za trvale hlášenou osobu. Pro občany nad 80 let zůstal poplatek ve stejné
výši, tedy 100,- Kč ročně za osobu. Tato vyhláška ruší část 4. OZV 2/2011 a nabývá účinnosti
od 1. 1. 2016.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje bez výhrad OZV 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. 53/2015 bylo přijato
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 Na dotaz p. Zapletalové, zdali bude možné místní poplatky hradit ve splátkách, starosta
odpověděl kladně.
 Starosta dále v souvislosti s místními poplatky informoval přítomné o tom, že kromě jedné
osoby všichni zaplatili poplatek za vodu. P. Piza doplnil, že se příští rok nebudou vodoměry
v průběhu léta ale proběhne kontrola a současně odečet stavu vodoměru na podzim.

5. Diskuse, různé
 P. Piza navrhl upravit prostor okolo vodojemu – zejména odstranit náletové dřeviny.
 Místostarosta upozornil na to, že v případě selhání čerpadla sloužícího k zásobování vodojemu
vodou z vrtu, není dostupná žádná rychlá náhrada a obec by tak zůstala bez zdroje vody.
Zastupitelé se shodli, že je nákup dalšího rezervního čerpadla neefektivní vzhledem k jeho vysoké
ceně a zbytečnému stárnutí jeho součástí, v případě, že by se nevyužilo. Situaci zastupitelstvo
plánuje řešit smluvně se specializovanou firmou, která bude v případě poruchy schopna náhradní
čerpadlo v krátké době dodat.
 P. Piza upozornil na špatný stav lípy vedle vodotrysku na návsi. Strom je prasklý a bude potřeba
jej nechat zpevnit nebo jinak upravit. Starosta navrhuje posouzení nejen tohoto stromu
odbornou firmou, která doporučí jeho zabezpečení, případně odstranění. P. Kalášek doplnil, že
stromy narušují hráze požárních nádrží.
 P. Kalášek přednesl plán na úpravu nádrží. Nejprve bude potřeba vykopat staré „požeráky“. Toto
lze udělat několika způsoby buď svépomocí, přičemž požádal mladé hasiče, aby zvážili pomoc při
rekonstrukci (náklady na materiál a brigádnické hodiny by se pohybovaly kolem 20 000,- Kč),
případně je možné zjednat firmu, což by ale bylo finančně nákladné (cca 100 000,- Kč). Další
možností by byla kompletní demolice stávajícího zařízení a výstavba nového
 Starosta navrhl se již nyní zamyslet, na jaký účel využít dotaci z programu obnovy venkova pro
příští rok 2016. Místostarosta navrhl výměnu oken v MŠ, P. Kalášek opravu cest v Býkovci, P.
Jakoubek výměnu dveří v KD, klubovně a MŠ. Starosta se obává, že dotace nepůjde využít na
výměnu oken a dveří.
 Starosta navrhl z důvodů finančních úspor vypnout přívod plynu do budovy staré ZŠ, kde již nikdo
nebydlí. Knihovna by se vytápěla přímotopem. Dále doplnil informace o částkách zaplacených za
plyn v jednotlivých obecních budovách.
 P. Kalášek přečetl zápis z jednání finančního výboru, který dne 30. 9. 2015 provedl za přítomnosti
místostarosty a účetní kontrolu hospodaření. Kontrolovány byly účetní doklady, faktury a další
náležitosti, přičemž nebyly shledány žádné nesrovnalosti a chyby. Starosta vzal zápis na vědomí a
požádal předsedu kontrolního výboru, p. Jakoubka, aby i on naplánoval jednání svého výboru.
Zastupitelstvo následně projednalo nadcházející inventury majetku. Na místo p. Uhrínové
v inventurní komisi bude nominována p. Zapletalová. Kompletní složení inventarizační komise a
termín konání inventur bude oznámeno na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí výsledek jednání finančního výboru:
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. 54/2015 bylo přijato
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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 5. 11. 2015 opět v zasedací místnosti OÚ.
Zápis zapsal: Roman Krafka

________________________

Zápis ověřili: Vlastimil Snížek

_________________________

Ladislav Jakoubek _________________________
Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________
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