ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 13. zasedání konaného dne 5. 11. 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 zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Pizu a p. Kaláška.

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Informace starosty obce
Rozpočtové opatření č. 4/2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
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. 55/2015 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 Přišly nabídky na instalaci nových vchodových dveří do klubovny a MŠ. Celková cena se
pohybuje okolo 55 000,- Kč.
 Pokračují opravy v klubovně SDH. P. Piza uvedl, že se kvůli špatnému stavu stropů ve vstupní
chodbě zdržela malba. Zbývá dodělat vodoinstalace, poté se provede malba chodby a položí
se zde dlažba. Počítá se s otevřením během 14ti dnů. Fakturace na tuto akci je již uzavřená.
 Starosta pozval všechny přítomné na rybí hody do KD a na den otevřených dveří v MŠ. Obě
akce se konají 14. 11. 2015.
 Na bankovní účet obce přišla dotace 90 420,- Kč na rekonstrukci WC v MŠ a dotace 105 000,Kč z programu obnovy venkova Vysočiny, kterou naše obec využila na opravu místních
komunikací.
 V minulosti předběžně projednávaná obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
prozatím nebyla vyvěšena a uvedena v platnost na základě pokynů MVČR, které upozornilo
na blížící se změny v legislativě týkající se této vyhlášky. Do nové vyhlášky se změny nejprve
promítnou a poté bude možno ji vydat.
 Za vodu již zaplatilo zhruba 70% občanů – v Býkovci chybí 2 obyvatelé a je zde vybráno
dopředu i za TKO na rok 2016.
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 Mikroregion Telčsko požádal zastupitelstvo obce, aby schválilo souhlas se zařazením svého
území do území působnosti Mikroregionu Telčsko v letech 2014-2020.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje souhlas se zařazením svého území do území působnosti
Mikroregionu Telčsko v letech 2014-2020
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. 56/2015 bylo přijato
 Na adresu OÚ Kaliště přišla žádost Řk farnosti Panské Dubenky o příspěvek opravu tamějšího
kostela. Pan Kučera navrhl příspěvek 10 000,- Kč. Starosta a místostarosta se k návrhu
přiklonili a upozornili, že kostel často navštěvují nejen občané a chalupáři z Býkovce ale že
obec pod farnost Panské Dubenky spadá od nepaměti. Navíc vzhledem k celkovým
nákladům na rekonstrukce není tato částka nijak závratná. S navrženou výší nesouhlasil
zejména p. Jakoubek, který byl dar ve výši 5 000,- Kč a uvedl, že je podle jeho názoru
zbytečné peníze na tyto účely vynakládat. Poté bylo hlasováno o návrzích v pořadí, v jakém
byly podány:
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje příspěvek na rekonstrukci kostela v Panských Dubenkách
ve výši 10 000,- Kč
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
zdržel se
proti
proti
Výsledek - pro: 4, proti: 2, zdržel se: 1
Usnesení č. 57/2015 bylo přijato
 K rukám starosty dorazila také žádost o finanční dar pro Základní organizaci ČSV ve výši
2 400, Kč na léčení včelstev. K poskytnutí této částky neměl nikdo ze zastupitelů výhrady.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 400,- Kč pro ZO ČSV
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. 58/2015 bylo přijato
 Firma E.ON zaslala smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se
přeložení elektrického vedení ze vzduchu do země poblíž domu č.p. 83, kde bydlí Povolnovi.
Někteří zastupitelé se obávali problémů s vyhrnováním, pokud by se nový elektrický sloupek
umístil příliš k okraji cesty.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene v rámci přeložení elektrického vedení do země u č.p. 83 a 84
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. 59/2015 bylo přijato

4. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2015
 Starosta přednesl kompletní obsah připraveného rozpočtového opatření. Do příjmů se promítne
kromě daní z příjmů právnických osob a DPH zejména dotace 90 420,- Kč na MŠ. Ve výdajích se
rozpočet navýšil zejména v oblasti odměn zastupitelům (v původně navrženém rozpočtu nebyly
zahrnuty výdaje na odměnu pro odstupujícího starostu, které měla obec povinnost vyplatit), dále
pak brigád v KD, materiálu do KD atd. Ušetřit se naopak podařilo 164 075,- Kč původně určených
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na opravy OÚ. Kompletní znění rozpočtového opatření měli zastupitelé k dispozici a v případě
schválení dojde k jeho uveřejnění na úřední desce.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 4/2015:
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. 60/2015 bylo přijato

5. Návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2016
 Starosta přednesl návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2016. Předběžně je počítáno s tím, že
výdaje (2 770 700,- Kč) budou převyšovat příjmy (2 475 000,- Kč). Rozdíl (295 700,- Kč) bude
dorovnán z přebytku na bankovním účtu, kterého bylo dosaženo kladným hospodařením.
 Největší objem výdajů kromě výkonu činnosti místní správy poputuje do oprav kulturních
domech – cca 600 000,- Kč. Zastupitelé plánují rekonstrukci střechy v KD v Býkovci. P. Jakoubek
dále navrhl rekonstrukci vchodu do KD v Kališti, o které se mluví již delší dobu.
 Další významná položka je určena na opravy v bytovém domě – 100 000,- Kč. P. Kalášek navrhl
pořízení nových radiátorů (starosta upozornil, že by se tato investice promítla nájemníkům do
nákladů za teplo, resp. do nájmu).
 Navýšen oproti loňsku byl dále rozpočet na údržbu veřejné zeleně (190 000,- -> 200 000,- Kč),
požární ochrany (33 000,- Kč – 40 000,- Kč) atd.
 Kompletní znění návrhu rozpočtu obce Kaliště bude zveřejněno po schválení na úřední desce.
 Starosta vyzval zastupitele, aby navrhli, kam peníze v příštím roce investovat:
o Místostarosta připomněl možnost umístění radaru na měření rychlosti na silnici vedoucí od
Horních Dubenek směrem na Býkovec. Zastupitelé se shodli, že radar prozatím potřeba není
a v rozpočtu na rok 2016 se s ním počítat nebude.
o P. Kalášek navrhl v rozpočtu počítat s opravou požárních nádrží. Starosta jej ujistil, že bude
s touto akcí počítáno.
o P. Kalášek s p. Jakoubkem navrhli zvážit možnost připravit inženýrské sítě k parcelám pro
budoucí výstavbu.
o Starosta navrhl výměnu oken ve školce – odhad 150 000,- Kč.
o P. Piza navrhl pořízení nového kotle do MŠ – odhad 70 – 80 000,- Kč.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje bez výhrad návrh rozpočtu obce Kaliště 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. 61/2015 bylo přijato

6. Diskuse, různé
 Starosta plánuje v budoucnu zrekonstruovat starou budovu bývalé ZŠ. Knihovna by se v tomto
případě musela přestěhovat – dočasné místo by bylo pravděpodobně v KD, kde by bylo nutné
vyřešit vytápění.
 Starosta v souvislosti s plánem inventur na rok 2016 navrhl určit inventarizační komisi, která by
byla na rozdíl od loňského roku pouze jedna a kontrolovala by kompletní majetek obce.
P. Kalášek, předseda finančního výboru, navrhl novou komisi v tomto složení: předseda komise –
p. Krafka; členové: p. Kalášek, p. Jakoubek, p. Navrátilová, p. Zapletalová, p. Kučera. Přítomen
inventurám jako host by byl ve většině případů také starosta. Inventura v MŠ proběhne do vánoc,
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ostatní inventury budou provedeny začátkem roku 2016 tak, aby bylo možné zohlednit všechny
změny v uzávěrce, kterou je nutné zpracovat do 31. 1. 2016.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise:
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. 62/2015 bylo přijato
 Starosta informoval o proběhlém soudním jednání k určení opatrovníka p. Krizanové. V současné
době se o p. Krizanovou stará p. Brychtová, která však tuto péči ze zdravotních důvodů těžko
zvládá. Proto je otázkou, kdo opatrovnictví převezme. Bohužel příbuzní roli opatrovníka odmítají
a je proto možné, že soud určí opatrovníkem obec. Starosta spolu s ostatními zastupiteli
s opatrovnictvím obce nesouhlasí a je připraven se mu bránit, pokud to bude možné. Následně se
na toto téma rozpoutala diskuze.
 P. Snížek se poté omluvil a opustil zasedání zastupitelstva.
 P. Jakoubek přečetl zápis z jednání kontrolního výboru, který proběhl dne 7. 10. 2015 na
obecním úřadě za přítomnosti místostarosty, který výboru poskytl potřebné dokumenty.
Kontrolovány byly zápisy ze zastupitelstva a plnění usnesení zastupitelstva č. 17/2015 – 49/2015.
Nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z kontroly kontrolního výboru:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 63/2015 bylo přijato
 P. Brychta zvážil nabídku na odkup bubnové sekačky, kterou měl doposud od obce zapůjčenou na
vyzkoušení. Na vlastní náklady provedl drobné opravy a jeho zájem o odkup trvá. Zastupitelstvo
navrhlo částku 4 000,- Kč, se kterou souhlasí i p. Brychta.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje prodej bubnové sekačky p. Brychtovi za cenu 4 000,- Kč:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 64/2015 bylo přijato
 P. Kalášek informoval o stavu rekonstrukcí propustku a vjezdu do lesa v Býkovci. Rekonstrukce je
téměř hotova a je podle jeho slov provedena kvalitně.
 P. Zapletalová požádala starostu o upřesnění pravidel pro vybírání peněz za tělocvičnu.
V současném systému se nevyzná. Starosta upřesnil, že bude vybíráno 150,- Kč za 2 hodiny.
Zastupitelé se rovněž zabývali řešením zapojení vysílače internetu do Býkovce. V současné době
je napájení zapojeno na okruh světel a navíc pro poskytovatele bezplatně.
Starosta ukončil zasedání ve 20:35 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 3. 12. 2015 opět v zasedací místnosti OÚ.
Zápis zapsal: Roman Krafka

________________________

Zápis ověřili: František Piza

_________________________

Theodor Kalášek

_________________________

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________
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