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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 14. zasedání konaného dne 3. 12. 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 6 členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Omluven je p. Kučera, který se dostaví 

v průběhu jednání zastupitelstva.  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. Jakoubka a p. Snížka. 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva: 

1. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

3. Informace starosty obce 

4. Rozpočtový výhled na rok 2016-2019 

5. Rozpočet na rok 2016 

6. Diskuse, různé 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro nepřítomen pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 65/2015 bylo přijato 

3. Informace starosty obce 

 Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Kaliště za období od začátku roku do 30. září 

2015. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Starosta přednesl přítomným zápis. 

Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí zápis z přezkoumání hospodaření obce Kaliště: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro nepřítomen pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 66/2015 bylo přijato 

 Proběhla instalace dveří do MŠ a klubovny. Cena byla kvůli dalším požadavkům vyšší u 

každých z nich o cca 1000,- Kč oproti nabídce. 

 Zhruba 75% obyvatel zaplatilo za vodu – zbývající budou vyzváni obecním rozhlasem 

 Proběhlo vyúčtování oprav vjezdu do lesa v Býkovci. V rozpočtu bylo na tuto akci vyčleněno 

60 000,- Kč, z čehož se vyčerpalo cca 52 000,- Kč. 

 Na jednání zastupitelstva dorazil poslední zastupitel, p. Kučera. 

 Obec ve spolupráci s p. Benešem, správcem obecních lesů, získala dotaci 5000,- Kč na 

zalesnění obecních pozemků od Kraje Vysočina. O další dotaci bylo zažádáno. 
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 Byla dokončena oprava WC v klubovně. Starosta poděkoval za odvedenou práci zejména 

p. Horálkovi. P. Piza ocenil přispění několika dárců, kteří zakoupili do nově rekonstruovaných 

prostor různé doplňky (p. Kuba, Foltýn a další). 

 V MŠ proběhla instalace 2 nových radiátorů v zádveří vstupní chodby. 

 Byl zakoupen nový letecký snímek obce, který bude vyvěšen v klubovně SDH. Součástí této 

dodávky velkoformátové fotografie je zdarma CD s dalšími leteckými záběry, které budou 

zveřejněny na stránkách obce. 

 Na obecní úřad přišla nabídka na zařazení obecního webu do služby „netkatalog“, který by 

měl napomoci lepšímu dohledání stránek na internetu. Místostarosta, jež obecní web 

spravuje, s touto službou nesouhlasil. Důvodem je minimální vliv na dohledatelnost a také 

nezanedbatelný roční popatek za službu, který činí 9000,- Kč. Ostatní zastupitelé byli rovněž 

proti schválení služby. 

Usnesení - zastupitelstvo neschvaluje zařazení webových stránek obec-kaliste.cz do služby 

„netkatalog“: 

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. 67/2015 bylo přijato 

 Seznámení s plánem inventur za rok 2015. Starosta jej přednesl. Komise schválená na 

minulém zasedání provede fyzickou inventuru do 10. 1. 2016, aby bylo možné případné 

přesuny zpracovat před uzávěrkou, která bude provedena ke konci ledna. Inventura MŠ 

bude provedena ještě v prosinci 2015.  

Usnesení – zastupitelstvo schvaluje plán inventur za rok 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. 68/2015 bylo přijato 

4. Rozpočtový výhled na rok 2016-2019 

 Starosta přednesl rozpočtový výhled na rok 2016-2019, který pro ostatní následující roky vychází 

z již schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016. Liší se pouze v několika položkách. Kompletní 

znění bude vyvěšeno na úřední desce. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtový výhled na rok 2016-2019: 

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. 69/2015 bylo přijato 

5. Rozpočet obce Kaliště na rok 2016 

 Starosta přednesl rozpočet obce na rok 2016 (kompletní znění bude vyvěšeno na úřední desce). 

 Rozpočet vychází z návrhu rozpočtu schváleného na minulém zasedání zastupitelstva. 

 P. Kučera v souvislosti s výdaji na vodojem uvedl, že v případě výpadku čerpadla bude náhradní 

řešení realizováno ve spolupráci s firmou p. Nezdary ze Studené. 

 Starosta na příští rok plánuje rekonstrukce WC v kulturním domě, přičemž stavební práce budou 

zadány firmě a pouze bourací a dokončovací práce budou prováděny brigádně. To také znamená 

méně peněz alokovaných na brigády pro příští rok. 

 Starosta uvažuje i o nové elektroinstalaci v kulturním domě. 
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 P. Kalášek navrhl celkovou výměnu svítidel veřejného osvětlení za úspornější. P. Piza reagoval 

tím, že by byl pro postupnou výměnu vadných žárovek. S tím p. Kalášek nesouhlasil, protože by 

podle něj výměna trvala příliš dlouho. 

 Usnesení - zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočet 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. 70/2015 bylo přijato 

6. Diskuse, různé 

 Místostarosta informoval o své účasti na jednání MAS Třešťsko. Hned v úvodu uvedl, že obec 

Kaliště není členem této místní akční skupiny, takže se zasedání naší obce týkalo pouze v několika 

bodech. Kromě možnosti občanů zažádat o tzv. Kotlíkovou dotaci to bylo upozornění na fakt, že 

pokud bude obec chtít v budoucnu žádat o jakoukoliv dotaci, zřejmě se neobejde bez dokumentu 

„Strategie rozvoje obce“. Místostarosta navrhl se touto otázkou do budoucna zabývat a strategii 

rozvoje obce zpracovat. 

 Starosta informoval nových trvale hlášených občanech. K trvalému pobytu v Kališti se přihlásila 

slečna Volavková a také se narodila Sofinka Navrátilová. Do domu po J. Šindelářovi by se měla 

nastěhovat nová 2 členná rodina. 

 P. Kalášek informoval přítomné o proběhlé opravě okapů ve školičce. Oprava je provizorní – okap 

bude potřeba nechat opravit klempířem při nejbližší příležitosti. 

 P. Piza upozornil, že opět zatéká střechou do kulturního domu. Tentokrát na jiných místech, než 

která se v minulosti opravila. Generální oprava střechy je naplánována na rok 2017. 

 P. Kalášek se podivil, proč není na nových WC v klubovně zabudován odtokový kanálek. P. Piza a 

starosta na toto odpověděli, že se již kanálek v moderních WC neinstaluje. 

 Starosta informoval o soudním jednání u Okresního soudu v Jihlavě ve věci určení opatrovníka 

paní Krizanové. Jednání proběhlo za účasti starosty, p. Brychtové a p. Krizanové. Soud rozhodl 

tak, že nenašel žádnou osobu blízkou p. Krizanové, která by souhlasila s jejím opatrovnictvím, a 

proto jmenoval veřejným opatrovníkem obec Kaliště. Starosta se před jednáním radil s několika 

právníky, zda se může obec této odpovědnosti vyhnout, ale bohužel v tomto případě žádná 

taková možnost není. 

 Starosta pozval přítomné na Vánoční sousedské setkání s vystoupením dětí z MŠ, které proběhne 

v sobotu 12. 12. 2015 od 14:00 hodin a popřál všem k Vánocům a do nového roku. 

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 7. 1. 2016 opět v zasedací místnosti  OÚ.  

Zápis zapsal:   Roman Krafka          ________________________ 

Zápis ověřili: 
Ladislav Jakoubek   ________________________ 

Vlastimil Snížek      ________________________ 

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________ 

 


