ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 18. zasedání konaného dne 7. 4. 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. Kučeru a p. Snížka

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

Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Informace starosty obce
Rozpočtové opatření č. 1/2016
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. 18/2016 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 Starosta informoval o výdajích, které obec v nedávné době realizovala. Zejména šlo o investice
v klubovně SDH, kde stále pokračují rekonstrukce. Byl zakoupen nový ventilátor, dvě varné
konvice a upraven výčepní pult. Další položkou pak byly vodoinstalace. Dále obec zaplatila za
revizi hasicích přístrojů, pohoštění, pojištění právní ochrany DAS, STK na obecní traktor a
v neposlední řadě za opravu „požeráku“ na požární nádrži. Zakoupeny byly také dvě SIM karty do
EZS.
 Proběhla rekonstrukce střechy na kulturním domě v Býkovci. Faktura zatím nebyla proplacena.
 Zastupitelstvo již dříve řešilo nákup pozemku 1210/3 poblíž domu Povolných, který byl k odkupu
nabídnut společností Lesy České republiky, s.p. Zastupitelé následně o nákupu hlasovali.
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p.č. 1210/3 od společnosti LČR, s.p.:
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. 19/2016 bylo přijato
 P. Foltýn požádal o odprodej části pozemku 27/1 poblíž jeho nemovitosti č.p. 52. Jedná se o
pozemek, který byl obci bezúplatně převeden z pozemkového fondu ČR , nyní Státní pozemkový
úřad. Starosta bude záležitost nejprve řešit se SPÚ, protože je nutno dodržet podmínky
bezúplatného převodu pozemku. Při jejich nedodržení by obec musela pozemek převést zpět, či
odkoupit. Proto zatím zastupitelstvo k prodeji nepřistoupilo.
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 Přišel dopis od p. Anděla, který zjistil, že je jeho pozemek č 27/11 považován v územním plánu
jako pozemek určený k bydlení. K tomuto se vyjádřil bývalý starosta, p. Snížek, za jehož působení
byl územní plán realizován. Podle něj jsou oblasti určené k bydlení v ÚP teoretické a pozemky by
se od majitelů nejprve vykupovaly. Současný starosta podotknul, že je takových pozemků v obci
více a případný odkup od jejich majitelů by byl velice problematický.
 Dále byl projednán návrh na výměnu oken v budově mateřské školy. Rekonstrukce by se rozdělila
do dvou částí, přičemž 1. patro (cca 135 000,- Kč bez DPH) by bylo možné realizovat s využitím
dotace z programu „Naše školka“, kterou již školka využila v minulosti. Na případnou
rekonstrukci oken v přízemí (cca 68 000,- Kč bez DPH) se pokusí paní ředitelka MŠ získat dotaci
v rámci plánovaného vybudování třídy pro děti ve skupině do tří let věku, kterou zastupitelstvo
schválilo na minulém zasedání. Zastupitelstvo následně hlasovalo o schválení výměny oken v 1.
patře.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje výměnu oken v 1. patře budovy MŠ s využitím dotace
z programu „Naše školka“:
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. 20/2016 bylo přijato
 Na OÚ přišla nabídka KSÚS na rekonstrukci místních komunikací, které obec plánuje a bude
částečně financovat prostřednictvím Programu obnovy venkova Vysočiny 2016. Nabídka se týká
rekonstrukce cest na p.č. 87 a 38 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a na p.č. 20 v k.ú. Býkovec.
Starosta informoval, že obdržel dopis od Anety Volavkové, která žádá o zrušení plánované opravy
přístupové cesty k jejich RD č.p. 9 a žádá o odkoupení pozemku, na kterém komunikace leží s tím,
že si rekonstrukci zajistí sami. Přítomní zastupitelé s odprodejem tohoto pozemku nesouhlasí,
protože by mohlo v budoucnu teoreticky dojít k omezení užívání této komunikace ostatními
obyvateli a pod cestou je uloženo vedení kanalizace. Po déletrvající diskuzi mezi zastupitelstvem
a Volavkovými se obě strany shodly na tom, že k prodeji pozemku nedojde. Obec letos zajistí
nebo bude financovat nejnutnější opravy a v příštím roce pak investuje do rekonstrukce celé
délky této komunikace, přičemž se bude snažit opět využít dotace z POVV.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic vysočiny
na opravu místních komunikací v rámci čerpání dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny dle
zaslané nabídky – Zadání s výměrem v celkové hodnotě 211 834,- 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. 21/2016 bylo přijato

4. Rozpočtové opatření 1/2016
Starosta přednesl znění rozpočtového opatření č. 1/2016. Jedná se zejména o změny v položce daně
z příjmů právnických osob. Ve výdajích pak došlo k navýšení zejména v oblasti brigád v KD a
pohoštění. Kompletní znění opatření bude zveřejněno na úřední desce.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 1 - březen 2016:
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. 22/2016 bylo přijato
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5. Diskuse, různé
 P. Kalášek informoval o stavu realizace EZS. Úprava sirény v Býkovci byla již provedena,
zabezpečovací systém v KD a klubovně se v tuto chvíli řeší.
 P. Kalášek se opět dotazoval na údajné nesrovnalosti v odměňování p. Horálka za zednické práce
v klubovně SDH. Mělo podle něj dojít k vyplacení větší částky, než která měla být vyplacena
vzhledem k odpracovaným hodinám a standartní hodinové sazbě 100,- Kč hrubého. Výši
vyplacené hrubé mzdy za jednotlivé měsíce poskytl p. Kaláškovi místostarosta. Starosta se podivil
a konstatoval, že byla vzhledem k odbornosti a náročnosti prací stanovena vyšší hodinová sazba,
případně bylo vypláceno úkolově. Podle něj se takto postupuje naprosto běžně i v jiných
případech. Toto vysvětlení p. Kaláškovi stačilo, protože šlo pouze o upřesnění, aby nedošlo
k nedorozumění. P. Snížek se podivil nad tím, že jsou různé hodinové sazby za brigády.
 P. Jakoubek nabídl úpravy stropu v klubovně SDH. Navrhl strop obložit dřevem, aby
korespondoval se zbytkem interiéru a doplnit vhodným osvětlením. Truhlářské práce by provedl
on prostřednictvím své firmy a elektrikářské práce pak p. Matějka. Cena za celek by se měla
pohybovat kolem 70 000,- bez DPH. Zastupitelé nebyli v tomto případě jednotní. P. Pizovi se
zdála být cena příliš vysoká, naproti tomu p. Kalášek a místostarosta poukazovali na to, že se
jedná o dlouhodobou investici a tak by se nemělo zbytečně šetřit. Podle nich navíc obec ušetřila
na vybavení klubovny, které hradil SDH ze svých prostředků.
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci stropu v klubovně SDH firmou HAJAX s. r. o.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
zdržel se
pro
Pro
zdržel se zdržel se
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3
Usnesení č. 23/2016 bylo přijato
 P. Piza informoval o tom, že jsou v klubovně rekonstruovány také dveře.
 Starosta připomněl, že dne 7. 5. 2016 proběhne sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(od 9:15 Býkovec, od 10:05 Kaliště). Doplnil, že bude vhodné brigádně vyklidit nepořádek
v bývalé ZŠ.
 Starosta poděkoval všem zúčastněným za pomoc při vyčištění kolem vodojemu, při kterém byly
odstraněny náletové dřeviny. V souvislosti s vodojemem dodal, že byl vyměněn hlavní vodoměr
za nový ocejchovaný.
 Starosta informoval o vyčištění dřevin ve strouhách na cestě směrem k hájovně a o plánovaném
bagrování struh – zde zastupitelé navrhovali místa, kde všude je toto potřeba.
 P. Snížek se ptal, jestli je možné se stále nahlásit do akce vyvážení septiků. Starosta odpověděl
kladně s tím, že vyvážení proběhne do konce dubna.
 Starosta informoval o tom, že bude jakožto opatrovník p. Krizanové účastníkem soudního řízení
ohledně jejího dluhu. V této souvislosti informoval o tom, že Krizanovi pro obec vykonávají
brigády, ze kterých bude část dluhu splacena.
 P. Pizu zajímalo, zda se bude realizovat plot u klubovny SDH. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že
se plot opraví a poté se projednávala možná technická řešení. Rovněž dodal, že byly zakoupeny
dva pivní sety, které budou na zahrádce za nově vybudovaným plotem trvale instalovány.
 Starosta navrhl instalaci dvou laviček k autobusové zastávce. P. Kalášek by zvážil variantu lavičky
zakotvené ve zdi. Zastupitelé by byli pro realizaci. Zároveň se shodli na potřebě výmalby čekárny.
 Starosta informoval o plánované údržbě obecních lip. Menší stromy budou ořezány p.
Jakoubkem a p. Kaláškem, na větší bude potom pozvána odborná firma, kterou zajistí p. Kučera.
 P. Krafková si stěžovala na zápach při pálení listí a jiných zbytků sousedy a dotazovala se, zdali je
toto nějak ošetřeno v obecní vyhlášce. Starosta konstatoval, že žádná obecní vyhláška pálení
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zbytků neřeší a pověřil místostarostu zjištěním, jestli by bylo reálné takovouto vyhlášku vydat.
P. Kalášek by byl rovněž pro vyhlášku řešící psí exkrementy.
Starosta ukončil zasedání ve 20:50 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 5. 5. 2016 opět v zasedací místnosti OÚ.
Zápis zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

________________________

Jindřich Kučera

________________________

Vlastimil Snížek

________________________

Ing. František Szczyrba

________________________
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