ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis ze 17. zasedání konaného dne 3. 3. 2016
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). Místostarosta přednesl usnesení z minulého zasedání.

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Jakoubka a p. Pizu

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

Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Informace starosty obce
Diskuse, různé

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou:
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. 11/2016 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 Na minulém zasedání byl starosta pověřen podepsáním smlouvy na změnu dodavatele
elektřiny navržené firmou Optimal energy. Firmou navržený dodavatel bohužel neposkytuje
zvýhodněné ceny energií v případě podpisu smlouvy na jeden rok, ale pouze na roky dva.
Firma navíc dodala smlouvy, které se starostovi zdály relativně nevýhodné. Zejména jejich
automatické prodloužení v případě, že by ji obec nevypověděla s tříměsíčním předstihem.
Vysoké jsou i sankce za případnou změnu dodavatele v průběhu trvání smlouvy.
V neposlední řadě jsou obchodní podmínky poměrně rozsáhlé a nepřehledné. P. Kučera
vyzval k opatrnosti a zmínil dva konkrétní obyvatele Býkovce, kteří mají s alternativními
dodavateli energií problémy. P. Kalášek navrhl zeptat se okolních obcí na jejich zkušenosti.
Zastupitelé byli v této věci skeptičtí a starosta tak tento bod odložil na příště, aby bylo
možné vyhodnotit případné reference. Smlouva tak prozatím podepsána nebude.
 Úspěšně probíhají rekonstrukce klubovny SDH. Starosta nejprve poděkoval všem, kteří se na
rekonstrukci podíleli, především p. Jakoubkovi za truhlářské práce na novém vybavení a
obložení stěn. Dále informoval, že elektroinstalace prováděl p. Matějka ml., vodoinstalace p.
Radek Šmak a zednické práce p. Horálek. Ostatní pomocné a úklidové práce v klubovně
prováděli členové SDH brigádně zdarma.
 Starosta informoval o výdajích obce od začátku roku 2016. Obec například zaplatila 1759,- Kč
za rozbory odebírané a vypouštěné vody, 2900,- Kč za zimní údržbu a 3059,- Kč za revize
hasičských přístrojů. Naopak se vydělalo 56 940,- Kč prodejem dřeva.
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 P. Kučera informoval o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele nové střechy na KD
v Býkovci. Výběrová komise pracovala ve složení Kučera (předseda), Piza, Szczyrba.
Hodnoceny byly tři došlé nabídky. Po zohlednění kvality nabídnutého řešení, referencí a
ceny byla vybrána nabídka firmy Poukar z Nevcehle. Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny
na 151 000,- Kč s DPH. Zahájení prací je naplánováno na začátek dubna 2016.
Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na rekonstrukci střechy
kulturního zařízení v Býkovci a schvaluje vítězného dodavatele Fy Poukar:
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. 12/2016 bylo přijato
 Opět přišel návrh firmy Fiera na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Tentokrát se
záležitost týká přípojky NN u bývalého č.p. 44. Žadatel o tuto přípojku zemřel v době od
podání žádosti do její realizace. Jako v ostatních případech se věcné břemeno týká umožnění
firmě spravovat elektrické vedení v zemi. Nikdo neměl námitek.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene týkajícího se přípojky NN
v Kališti u bývalého č.p. 44 a pověřuje starostu podepsáním 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. 13/2016 bylo přijato
 Přišla reakce rodiny Uhrínových na usnesení č. 9/2016 z minulého zasedání zastupitelstva.
Usnesení zastupitelstva na neprodloužení nájemní smlouvy Uhrínovi označili za
neoprávněný, neboť původní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Do konce roku 2016 platil pouze její dodatek, který znamenal snížení
nájmu na 500,- Kč měsíčně. Starosta měl připraven nový dodatek na další rok, který Uhrínovi
v lednu 2015 nepodepsali a proto byl dodatek automaticky prodloužen na dobu neurčitou.
Usnesení č. 9/2016 tedy nemůže být naplněno. Starosta se s rodinou Uhrínových dohodl a to
tak, že se původní smlouva na dobu neurčitou vypoví k 31. 7. 2016 dohodou. Do té doby
budou mít Uhrínovi dostatek času na vyklizení. Starosta v této souvislosti také informoval o
tom, že všichni stávající nájemníci, vyjma p. Kafkové, mají smlouvy vždy na dobu určitou do
konce daného roku.
Zastupitelé se dále zabývali případnou rekonstrukcí tohoto bytu. P. Kučera navrhl
vypracování projektu rekonstrukce, aby byl připraven pro eventuální využití dotace.
P. Jakoubek připomněl nutnost prostory větrat.
 Přišla žádost sl. Volavkové na rozšíření veřejného osvětlení k jejímu domu č.p. 9. Zastupitelé
nebyli proti. Osvětlení by mohlo být nainstalováno v návaznosti na rekonstrukci příjezdové
cesty, která byla naplánována minule a bude spolufinancována z Programu obnovy venkova
Vysočiny. Dále se řešilo komplexnější řešení veřejného osvětlení. Starosta upozornil na to, že
je v obci několik tmavých míst, kam by bylo také vhodné nové pouliční lampy umístit.
Starosta se touto záležitostí bude zabývat.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje umístění nové lampy veřejného osvětlení k domu č.p. 9 na
základě žádosti sl. Volavkové:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
zdržel se
pro
pro
pro
pro
Pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2016 bylo přijato
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 Do datové schránky obce přišla z Magistrátu města Jihlavy „Zpráva o uplatňování územního
plánu“. Informace byla rovněž vyvěšena na úředních deskách. Starosta informoval o tom, že
je územní plán k nahlédnutí na OÚ. Místostarosta doplnil, že je k dispozici i v elektronické
podobě na internetu (http://jihlava.cz/up-obci/d-489251/p1=75646). Obec Kaliště prozatím
o změnu územního plánu nežádala. Na stole je však nyní žádost p. Lukáše z Býkovce, ke
které zřejmě připojí svoji žádost obec. Starosta totiž zvažuje vybudování rybníka v dolní části
obce za asfaltovým hřištěm, k čemuž bude třeba změny využití pozemku na vodní plochu.
Zastupitelé o tomto záměru hlasovali.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje žádost o změnu územního plánu navrženou starostou –
změna využití pozemku č. 756/1 na vodní plochu :
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. 15/2016 bylo přijato
Starosta poté vyzval ostatní občany, aby zvážili jejich případný návrh na změnu ÚP.
Společně podaná žádost totiž vyjde cenově výhodněji, protože se část nákladů rozdělí mezi
jednotlivé žadatele.
 Přišla žádost ředitelky MŠ o souhlas s poskytováním péče o děti mladší tří let. V okolí žádná
školka tyto služby nenabízí a naše zařízení na to dle jejích slov prostor i kapacity má. Je prý
navíc možné získat až 100% dotaci na rekonstrukci prostor.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje žádost MŠ o souhlas s poskytováním péče o děti ve
skupině do tří let:
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. 16/2016 bylo přijato
 Přišla žádost o účast obce v projektu „Vlajka pro Tibet 2016“, v rámci něhož by byla 10. 3.
(57. výročí tibetského národního povstání) vyvěšena tibetská vlajka jako vyjádření
nesouhlasu s porušováním lidských práv. Zastupitelé se shodli na tom, že se naše obec této
akce nezúčastní.

4. Diskuse, různé
 P. Piza informoval přítomné o plánované rekonstrukci obou vrat u hasičárny. U firmy již zjišťoval
možnosti. Jako efektivní řešení se jeví sestrojení kovových rámů, které budou zvenčí pokryty
dřevem a zevnitř plechem. Vnitřní prostor rámu bude potom vyplněn tepelně izolačním
materiálem. Zachováno zůstane původní ozdobné kování, které bude vymontováno z původních
vrat. Odhadovaná cena (zatím pouze za rámy na oboje vrata) je cca 25 000,- Kč.
 P. Piza poukázal na špatný stav balkónu OÚ a navrhl jej zazdít. P. Jakoubek a p. Kalášek byli proti
zazdění, navrhovali v budoucnu rekonstrukci balkónu bez zazdívání. Zastupitelé se nakonec shodli
na druhé méně radikální a nákladné variantě.
 P. Kalášek připomněl záležitost týkající se nového elektronického zabezpečovacího zařízení do KD
a klubovny SDH. Informoval, že již k dispozici nabídka – 16 108,- Kč za KD a 14 244 za klubovnu.
V rámci této akce bude také instalována hlasitější siréna do kulturního zařízení v Býkovci, kam se
EZS instalovala loni. Vzhledem k dosavadní dobré zkušenosti bude i tyto EZS instalovat p.
František Kalášek.
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje instalaci EZS do klubovny SDH a kulturního domu na základě
předložené nabídky p. Kaláška:
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HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
zdržel se
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 17/2016 bylo přijato
 P. Navrátilová upozornila na nepříjemnosti, které se aktuálně v Kališti dějí. Nejprve zmínila
údajný pohyb cizí osoby, zřejmě bezdomovce, po území obce. Několik dalších přítomných se
k tomuto připojilo a informaci potvrdilo. Vyskytovat by se měl ve spodní části obce mezi areálem
bývalé ZŠ a bývalou skládkou směrem na Býkovec. Zatím není úplně jasné, o koho se jedná, ale
situaci bude nutné nějakým způsobem řešit.
Dále p. Navrátilová hovořila o nepořádku na různých zapadlých místech obce, kde se
opakovaně schází určitá skupina osob, která po sobě zanechává například PET lahve a další
nepořádek. Často navíc na místě zůstanou i lidské exkrementy.
Oba tyto problémy mají podle několika přítomných zřejmě souvislost s Krizanovými, respektive
jejich známými. P. Brychta připomněl slib p. Krizanové, že nebude nikoho do maringotky pouštět.
P. Šindelář konstatoval, že se veškeré tyto problémy vyřeší právě odstraněním maringotky.
P. Piza k tomuto bodu dodal, že by si i pejskaři po sobě měli uklízet během venčení exkrementy
po svých psech a navrhl vydat vyhlášku, která bude toto upravovat.
 Starosta pozval přítomné na nadcházející Býkovecký den žen v sobotu 5. 3. 2016 a Den žen
v Kališti, který proběhne 12. 3. 2016 od 16ti hodin. Je naplánován také dopolední program, kdy
proběhne výlov požární nádrže od 9:00 a následně bude od 10:00 zahájen prodej ryb. Na této
nádrži bude v blízké době zahájena oprava „požeráku“.
 P. Navrátilová upozornila na nepořádek ve spodním patře kulturního dobu, kterého si všimla
během inventur. Vyzvala SDH, který má své věci v KD umístěny, aby bylo častěji uklízeno. To se
přítomným členům SDH zdálo jako přehnané. Uklízeno je podle nich po každé pořádané akci a
věci nejsou kam jinam dát. Starosta doplnil, že je v plánu vybudování skladu zásob, který bude
přístupný přímo z chodby.
 P. Kalášek se dotázal starosty na údajné peníze vyplacené během brigád nad rámec dohod.
Starosta tuto skutečnost vyvrátil.
Starosta ukončil zasedání ve 20:40 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 7. 4. 2016 opět v zasedací místnosti OÚ.
Zápis zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

________________________

Ladislav Jakoubek

________________________

František Piza

________________________

Ing. František Szczyrba

________________________
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