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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 21. zasedání konaného dne 1. 9. 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. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva  

2. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

3. Informace starosty obce 

4. 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. 37/2016 bylo přijato 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Kučeru a p. Pizu 

3. Informace starosty obce 

 Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstva Kraje Vysočina a také 1/3 

Senátu Parlamentu ČR. U senátních voleb je pravděpodobné konání druhého kola, které je 

plánováno na následující týden, tedy 14. a 15. října 2016. 4 dny před konáním voleb budou 

rozneseny hlasovací lístky občanům obce. Starosta jmenoval Roman Krafku jako zapisovatele 

okrskové volební komise. 

 Starosta informoval o významných příjmech a výdajích, které  OÚ  realizoval od minulého 

zasedání. V příjmech šlo zejména o peníze získané prodejem dřeva z obecních lesů – cca 

240 000,- Kč. Co se týče výdajů putovaly investice do dokončení rekonstrukce klubovny SDH. Na 

65 000,- Kč vyšel strop (dodal p. Jakoubek – oproti původně odhadované částce se ušetřilo), do 

stropu bylo instalováno osvětlení za 7 300,- Kč (zrealizoval p. Matějka ml., oběma pánům starosta 

poděkoval). Dále byly proplaceny venkovní úpravy před klubovnou – plot za 17 000,- Kč a dlažba 

za necelých 8 000,- Kč. Dokončeny a zaplaceny byly rovněž elektronické zabezpečovací systémy 

(EZS) v klubovně a kulturním domě – celkem necelých 30 000,- Kč. Další prostředky směřovaly na 

úplný rozbor vody – 11 320,- Kč; polystyren do nových vrat k hasičárně – 945,- Kč; opravy vody 

v bytovce – 7 960,- Kč a v neposlední řadě na informační tabulku umístěnou na návsi u kamenné 

žáby – 8 000,- Kč. Starosta k tomuto bodu doplnil, že budou v příštích několika dnech dokončeny 

opravy místních komunikací, hrazených částečně dotací z Programu obnovy venkova Vysočiny. 

Celkem rekonstrukce místních komunikací v Kališti a Býkovci vyšly na cca 220 000,- Kč, obec ze 

svého rozpočtu investuje na tuto akci zhruba polovinu, druhou polovinu získá z dotace kraje. 



  Stránka 2 z 4 

 U trafostanice poblíž č.p. 52 se nachází pozemky, které jsou v územním plánu vedeny jako plochy 

k bydlení. Starosta by zde chtěl připravit 4 stavební parcely. Bude ale nutné mimo jiné naplánovat 

přístupovou cestu k těmto pozemkům a další detaily. Prozatím proběhne místní šetření 

k rozdělení parcely č. 27/1 za účasti vlastníků sousedních pozemků. 

 9. 9. 2016 proběhne finální zaměření a rozdělení pozemku v areálu bývalé ZŠ, jehož část chtějí 

koupit manželé Krátcí (projednávalo se minule).  Na příštím zasedání bude možné jednat o 

prodeji těchto pozemků. Uskutečnění prodeje by se dle názoru starosty mělo podařit na přelomu 

roku. 

 Starosta přivítal ředitelku MŠ, paní Kadlecovou a dal jí slovo. Paní ředitelka informovala 

zastupitelstvo o svých aktuálních záměrech a aktivitách. Zažádala o 70% dotaci na vybavení školní 

zahrady, přičemž o zbývajících 30% požádala obec. Se starostou byli předběžně domluveni na 

poskytnutí 30 000,- z obecního rozpočtu, nejen proto, že zahradu MŠ využívá i veřejnost. Celkově 

by tedy bylo možné pořídit vybavení za 100 000,- Kč. Jedná se o šplhací sítě, skluzavky, stěny, 

apod. Paní ředitelka je již v kontaktu s firmou, která je schopna tato zařízení dodat a instalovat – 

dokáže také pomoci se získáním dotace. P. Kaláška zajímala životnost takového vybavení. Paní 

Kadlecová k tomuto doplnila, že je na instalované „prolézačky“ záruka 5 let. P. Kučera by se rád 

k této akci připojil a do Býkovce pořídil koš na košíkovou za cca 3 000,- Kč. P. Snížek váhal, jestli je 

efektivní investovat do MŠ a zajímalo ho, kolik dětí reálně školku navštěvuje. Paní ředitelka na 

toto reagovala s tím, že školku loni i letos navštěvovalo 26 dětí a pokud by se podařilo zařídit 

svoz, je šance na dalších 10 předškoláků. 

Usnesení – zastupitelstvo schvaluje pořízení vybavení do školní zahrady do 100 000,- Kč v případě 

získání 70% dotace: 

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. 38/2016 bylo přijato 

Dále paní ředitelka informovala o tom, že byl do MŠ nainstalován nový plynový kotel, vybraný ze 

tří nabídek, které byly nejprve konzultovány s odborníkem. P. Pizu zajímalo, jestli bylo dodáno a 

realizováno vše slíbené – starosta ho ujistil, že vše proběhlo v pořádku. Paní Kadlecová 

pokračovala informacemi o proběhlém úspěšném vystoupení žáků MŠ před publikem čítajícím 

cca 2 000 diváků.  Vystoupení bylo zařazeno do výběru a je šance na získání finanční odměny. 

Byla také vyrobena fotokniha zachycující činnost předškoláků. Paní ředitelka ji vzala ukázat 

s sebou na zasedání a nechala ji kolovat. Svoji účast zakončila p. Kadlecová tím, že se podivila nad 

názorem nejmenovaného občana, aby jako ředitelka MŠ byla přítomna na všech zasedáních 

zastupitelstva. Zastupitelstvo ani ona sama k tomuto nevidí důvod a bude nadále chodit na 

jednání pouze, pokud to bude potřeba. Starosta i zastupitelé jí následně poděkovali za informace 

a za dosavadní činnost. Starosta poté doplnil, že bude letos opět ve spolupráci s MŠ (kromě 

ostatních akcí) probíhat 1. adventní neděli rozsvícení vánočního stromku v Kališti – tentokrát 

bude zajištěn stan jako přístřeší pro případ deštivého počasí, které jsme zažili loni.. 

 Starosta přečetl zápisy z kontrolního a finančního výboru. Ani v jednom ze zápisů nebyly shledány 

žádné závady. Dále starosta informoval, že jsou aktuálně na obecním účtu necelé dva miliony 

korun. 

Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání 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. 39/2016 bylo přijato 
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Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního 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. 40/2016 bylo přijato 

 Přišla žádost od firmy LAPEK o příspěvek na provoz místního obchodu. Firma již nedokáže více 

snížit provozní náklady ani zvýšit marži. Za uplynulé období skončilo hospodaření ztrátou cca 

54 000,- Kč. Zastupitelé příspěvek za současných podmínek nedoporučili a navrhli pozvat 

manažera firmy LAPEK na zasedání zastupitelstva. P. Kalášek uvedl, že provozovatel obchodu o  

dotaci v obdobné výši žádá opakovaně již několik let. P. Snížek viděl problém v tom, že budova 

obchodu nepatří obci ale právě firmě LAPEK. 

4. Diskuse, různé 

 Místostarosta přednesl informace o možnosti vydání vyhlášky o rušení nočního klidu. Tuto 

možnost by obec měla v souvislosti se zákonem o přestupcích, který bude platit od 1. 10. 2016. 

Tento zákon stanovuje, že doba trvání nočního klidu je od 22:00 do 6:00 následujícího dne. 

Vyhláškou se mohou vymezit dny, kdy bude doba trvání nočního klidu upravena, nebo zrušena. 

Zastupitelé vydání vyhlášky vesměs nepodpořili a považovali její vydání za zbytečné. Starosta 

navrhl vyčkat, zdali se vyhláškou budou zabývat okolní obce a až následně o ní případně začít 

uvažovat. 

 Místostarosta přednesl svůj návrh na pořízení nové tiskárny na obecní úřad. V současné době 

jsou v kanceláři dvě multifunkční zařízení, které jsou již delší dobu za hranicí své životnosti. Podle 

místostarosty by bylo vhodné je nahradit jedním funkčním strojem. A to buď koupí černobílého 

multifunkčního zařízení za cca 13 000,- Kč, nebo nájmem barevné varianty za cca 500,- Kč/měsíc 

+ výtisky včetně papíru a servisních nákladů. Zastupitelé se nakonec shodli na druhé variantě a 

pověřili místostarostu podpisem servisní smlouvy. 

 P. Piza se dotázal, kdy budou namontována nová vrata do hasičárny. P. Jakoubek odpověděl, že 

jsou vrata hotová a budou se montovat, jakmile budou dokončeny zednické práce na balkóně, 

aby nedošlo ke znečištění od stavebních materiálů. P. Pizu poté zajímalo, kolik vrata stála. P. 

Jakoubek uvedl, že za jedna vrata obec zaplatí 30 000,- Kč. To se p. Pizovi zdálo mnoho a uvedl, že 

by dokázal zajistit levnější nabídku. P. Jakoubek k tomuto dodal, že by vrata dokázal levněji 

realizovat také, ale na úkor kvality. Starosta uvedl, že je s vraty spokojen, ale příště bude vhodné 

vždy vybírat z více nabídek, aby se předešlo těmto sporům. Podobný problém totiž nastal také 

v rámci projednávání oprav balkónu. Tento bod uzavřel tím, že bude nad vraty instalována  

stříška, aby do nich nezatékalo. 

 Starosta informoval o tom, že přišly objednané malované mapy. Zbývá pouze dodat letecký 

snímek s popisnými čísly jednotlivých objektů, který bude umístěn na rubové straně malované 

mapy Jihlavska, instalované na návsi do dřevěné konstrukce. Malovaných map bylo dodáno 

několik variant. Druhá z velkoformátových verzí bude instalována v Býkovci – starosta pověřil 

místostarostu převozem mapy. Menší závěsně varianty budou potom umístěny v kulturním 

domě, klubovně SDH a školce. P. Kalášek vyjádřil zájem o umístění další letecké fotografie do 

klubovny. Starosta reagoval s tím, že již v klubovně jedna letecká fotka byla. Místostarosta 

k tomuto dodal, že firma zdarma vytiskne dvě velkoformátové fotografie 150x100 cm, které se 

starostou vybrali z 16ti dodaných leteckých snímků. Místostarosta také informoval přítomné o 

tom, že jsou letecké snímky umístěny do složky „Galerie fotografií“ na webových stránkách obce. 
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 Starosta informoval přítomné obyvatele bytového domu o tom, že jim budou vráceny přeplatky 

za plyn a vyzval je, aby dodali účetní obce čísla svých účtů. 

 P. Piza se dotázal, kam byly přemístěny kameny pocházející z rozpadlé zdi v areálu ZŠ. Občané p. 

Pizu zpravili, že jsou u pana Jaroslava Šindeláře. To se p. Pizovi nelíbilo. Starosta uvedl, že by je 

měl p. Šindelář buď vrátit, nebo uhradit. 

 Starosta otevřel otázku dokončení povrchu před vchodem do klubovny, kam se v nedávné době 

položila dlažba, mezi níž a vozovkou je neupravený povrch. Zastupitelé se shodli, že by bylo 

nejvhodnější místo vyplnit asfaltovým, případně betonovým povrchem. P. Kalášek ještě 

navrhoval částečné položení dlažby, případně dočasné zasypání a realizaci v příštím roce. 

V případě asfaltu by bylo vhodné počkat, až se bude asfaltovat v blízkém okolí, aby se nemuselo 

platit za přesun techniky. 

 P. Kučera informoval o novinkách v místní části Býkovci. Občanům se podařilo opatřit 

pingpongový stůl. Dále opravili požerák, potrubí a schody na rybníčku, kde proběhlo dále 

odbahnění a vybudování betonového loviště. Tuto akci prozatím zafinancoval p. Lukáš, který 

osloví obec s nabídkou na finanční spoluúčasti. 

 P. Kalášek informoval o tom, že přestaly fungovat baterie v obecním nákladním vozidle Praga S5. 

Tyto baterie jsou již velmi staré. Zastupitelé následně vyjádřili svoji podporu nákupu nových 

baterií, jejichž cenu odhadli na cca 8 – 10 000,- Kč. 

 P. Zapletalová požádala obec jako pronajímatele jejího bytu o souhlas s případnou přestavbou 

jeho části. Plánuje se totiž přihlásit do televizního pořadu „Jak se staví sen“. Zatím jde o 

předběžnou žádost, protože není jisté, zda-li bude do soutěže vybrána. V případě úspěchu by 

však došlo ke zhodnocení obecního majetku. Proto zastupitelstvo neshledalo žádný problém a 

s případnou přestavbou souhlasilo. 

 Starosta vyzval SDH k vyčerpání finančních prostředků, které mu byly v rozpočtu vyčleněny. 

Jednak jde o zbylé peníze na pohonné hmoty a dále pak o 35 000,- Kč na materiál. Pověřil 

přítomného velitele SDH V. Šindeláře, aby spolu s ostatními členy sboru rozhodli, co se za peníze 

pořídí. P. Kalášek navrhoval dříve pojednávané pořízení nebrzděného přívěsného vozíku za 

automobil - P. Piza doporučil firmu z Čáslavi. 

P. Brychta upozornil na falešný poplach, který vyvolal EZS v kulturním domě. Nebyl si jist, proč se 

alarm spustil. Z obavy o svoji bezpečnost si nadále nepřeje mít své číslo v systému EZS, které je 

v případě poplachu alarmováno. P. Kalášek zajistí výmaz čísla p. Brychty. P. Kalášek následně 

ubezpečil přítomné, že byl poplach opravdu falešný a upozornil na to, že by měly být v klubovně 

vždy klíče od kulturního domu, neboť se v době poplachu nebylo do inkriminované místnosti jak 

dostat. 

 

Starosta ukončil zasedání v 20:55 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další 

zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 6. 10. 2016 opět v zasedací místnosti  OÚ.  

Zápis zapsal:   Roman Krafka          ________________________ 

Zápis ověřili: 
Jindřich Kučera ________________________ 

František Piza ________________________ 

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________ 

 


