ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 26. zasedání konaného dne 2. 3. 2017
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 zastupitelů 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.
2.
3.
4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích)
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.8/2017 bylo přijato

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Pizu a p. Snížka

3. Informace starosty obce
 Úvodem starosta informoval o schváleném rozpočtovém opatření č. 1/2017 ze dne 20. 2. 2017.
Z důvodu navýšení členských příspěvků mikroregionům Telčsko a Třešťsko byla tato položka
v rozpočtu zvýšena o 945,- Kč. K dalšímu navýšení došlo v položkách – pohoštění, dary a materiál
na vodu. Rozpočtové opatření bude vyvěšeno na úřední desce.
Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 20.2.2017:
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. 9/2017 bylo přijato
 Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků nově obci ukládá
mimo jiné zveřejnit na úřední desce svůj rozpočet až do konce daného roku. Další novou
povinností je každoroční zveřejňování tzv. Střednědobého výhledu rozpočtu s plánem na tři
následující roky. Tento dokument musí na úřední desce viset rovněž po celý rok. Starosta
konstatoval, že tyto nově vzešlé povinnosti budou splněny po schválení výhledu zastupitelstvem,
k čemuž zastupitele následně vyzval. Dále přednesl jednotlivé položky rozpočtového výhledu na
roky 2018-2021.
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Usnesení - zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště na roky
2018-2021:
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. 10/2017 bylo přijato
 Přítomni byli jako obvykle dále zpraveni o významných výdajích za uplynulé období. Firmě
Javořice-Jihlávka bylo vyplaceno cca 8 000,- Kč za zimní údržbu místních komunikací v Býkovci.
Komunikace v Kališti byly vyhrnovány brigádně, za což starosta poděkoval zejména p. Jakoubkovi
a jeho synu Patrikovi. Dalším výdajem byla oprava linky v KD za 39 000,- Kč a oprava dveří z
klubovny SDH do spojovací chodby ke KD - 15 200,- Kč. Za 6 500,- Kč byly opraveny kotle
v budově „pavilonu“ bývalé ZŠ. Oprava vodovodu v bytovém domě stála 2 700,- Kč. V neposlední
řadě starosta proplatil občerstvení u příležitosti oslav masopustu v Kališti i Býkovci – celkem za
2 400,- Kč. Posledním zmíněným výdajem byla platba za STK na zásahovém vozidle hasičů.
 Přišla žádost manželů Sovových o odkup pozemků p.č. 7 a 1211/25 o celkové výměře 95m2 do
osobního vlastnictví. Jedná se o pozemky, které jsou součástí oplocení u nemovitosti čp. 51.
Starosta se proto rozhodl vydat záměr prodat tyto dva pozemky, který bude v případě schválení
zastupitelstvem vyvěšen na úřední desce.
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje Záměr č. 1/2017 – prodej pozemků p. č. 7 a 1211/25:
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. 11/2017 bylo přijato
 Místostarosta k výše uvedenému doplnil, že manželé Sovovi plánují kromě koupě pozemků i
rekonstrukci podkroví jejich nemovitosti č.p. 51. Na obec bylo doručeno oznámení záměru
rekontrukce. Protože je obec stále vlastníkem výše zmíněného pozemku p.č. 7 přímo sousedícím
s pozemkem, na kterém stojí nemovitost, musí udělit souhlas s tímto záměrem. Zastupitelé
vyslechli znění záměru a následně doporučili starostovi souhlas za obec podepsat.
 Starosta dal slovo ředitelce MŠ, p. Kadlecové. Ta přítomné informovala o aktuálním dění
v mateřské škole. Úvodem konstatovala, že byly všechny závazky vůči obci plynoucí z výpůjčky na
rekonstrukci sociálního zařízení splaceny. Byla podána žádost o dotaci na vybavení školní
zahrady, které zastupitelstvo schválilo usnesením 38/2016 ze dne 1. 9. 2016. Na výsledek se čeká.
Dále školka požádala o 100% dotaci (tzv. šablonu) na asistenta pedagoga. Následně paní ředitelka
uvedla, že je do MŠ zapsáno 30 dětí, z nichž je přítomno střídavě zhruba 20. Rozpočet za rok 2016
byl mírně přebytkový. Závěrem poděkovala za spolupráci a předala slovo zpět starostovi.
 Starosta by rád využil dotaci z oblasti životního prostředí (zateplení veřejných budov a výměna
oken). Obec již loni uvažovala o výměně oken budovy MŠ, k čemuž nakonec nedošlo. Zastupitelé
se shodli na tom, že okna v MŠ jsou v dezolátním stavu a tuto situaci je nutné řešit. Nejprve se
uvažovalo nad odložením schvalování na příští zasedání. Vzhledem k plánu okna vyměnit letos
v létě ideálně s využitím dotace, se nakonec zastupitelé rozhodli hlasovat již nyní.
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje výměnu oken v MŠ za cenu nepřevyšující 250 000,- Kč s DPH,
v ideálním případě částečně hrazenou z některého dotačního programu:
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. 12/2017 bylo přijato
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 Starosta přítomné informoval o plánované akci „Setkání rodáků a přátel obce Kaliště“. Akce se
bude konat 9. 9. 2017 od 13ti hodin v KD. Starosta poděkoval p. Lojdovi st. za významnou pomoc
s organizací. Starosta by u této příležitosti rád prezentoval znak obce, který je již delší dobu
v plánu. V loňském roce přišla první část nabídek, která se zastupitelstvu zdála finančně příliš
nákladná. Starosta proto oslovil další firmy, se kterými spolupracovaly zejména okolní obce.
Zastupitelé měli možnost výběru ze třech nabídek v rozpětí 12 100,- Kč až 25 000,- Kč.
Místostarosta podotknul, že by měla nabídka určitě obsahovat i návrh pro heraldickou komisi
Parlamentu ČR, která podobu obecního znaku schvaluje. Starosta jej ubezpečil, že nabídky toto
obsahují. Zastupitelé se přikláněli k nejlevnější variantě a následně o ní hlasovali.
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje pořízení návrhu obecního znaku na základě nabídky firmy
Velebný @ Fam za cenu 12 100,- Kč a pověřuje starostu podpisem 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. 13/2017 bylo přijato
 Přišla nabídka na digitalizaci obecní kroniky, kterou starosta plánuje využít, vzhledem k tomu, že
je kronika uložena v trezoru a občanům je tak běžně nedostupná. Místostarosta zjistil, že se
kronika skládá ze 403 stran – celkově by digitalizace stála 6 604,- Kč bez DPH včetně pojištění a
dalších služeb. Výsledná elektronická podoba kroniky by byla mimo jiné zveřejněna na webových
stránkách obce. P. Kučera k bodu doplnil, že již dříve pátral po kronice Býkovce. Tu pod názvem
„Pamětní kniha obce Býkovec“ dohledal v oblastním archivu v Jihlavě, kde mu byl obsah
okopírován. Zastupitelé se shodli na tom, že by bylo dobré spolu s kališťskou kronikou
digitalizovat i tu býkoveckou.
 Přišla žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. v Jihlavě o příspěvek na
činnost. Jedná se o společnost poskytující například sociálně terapeutické služby. Rovněž
provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Starosta byl pro zaslání příspěvku. Zastupitelé se
shodli na symbolické částce 1 000,- Kč.
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje příspěvek instituci Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina, o.p.s ve výši 1 000,- 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. 14/2017 bylo přijato
 Starosta přivítal na zasedání p. A. Prokůpka, na něhož si občané v poslední době často stěžují
v souvislosti s chovem psů, jejich hlučností a únikům mimo ohradu vybudovanou na části
pozemku p.č. 429/52, pronajaté od obce. Kromě několika ústních a telefonických stížností přišla i
stížnost v papírové podobě od p. Dufka ml., na základě které starosta pozval p. Prokůpka na
zasedání zastupitelstva k podání vysvětlení. Ve stížnosti stálo, že mělo několik psů obtěžovat jeho
malou dceru, přičemž údajně došlo kromě vystrašení i ke ztrátě rukavice, čímž vznikla materiální
škoda. Zastupitelstvo následně vedlo s p. Prokůpkem debatu o tom, jakým způsobem by měli být
psi zabezpečeni. Podle starosty, který se byl podívat na místě spolu s p. Pizou a pořídil zde několik
snímků, je nynější zabezpečení nedostatečné. Plot je ve spodní části vyhnutý a kotce nejsou navíc
uzamčeny visacím zámkem, což je podle více přítomných velký nedostatek i z důvodu, že může
kotce snadno otevřít cizí osoba. P. Prokůpek se hájil tím, že uteklo pouze několik štěňat a
zabezpečení je dostatečné. Navíc ho plánuje zdokonalit pomocí zakopání „kari“ sítí, které budou
psům bránit v podhrabání. P. Snížek upozornil na to, že v době, kdy byl starostou, se s p.
Prokůpkem domluvilo pouze dočasné umístění několika málo psů, kteří zde dožijí. Divil se, že se
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pozemek nadále pronajímá k tomuto účelu. Starosta uvedl, že zatím není zaplacen nájem na rok
2017. Kromě problémů se psy si starosta s p. Prokůpkem chtěl ujasnit situaci ohledně stavební
buňky dodatečně umístěné poblíž ohrady se psy, která však nestojí na části pozemku zahrnuté
v nájmu. P. Prokůpek na toto reagoval s tím, že na umístění buňky starostu upozorňoval. Ten však
počítal s umístěním na pronajatou část pozemku. Místostarosta navrhl rozšíření pronajaté části
pozemku, která by nově zahrnovala i místo, na kterém stojí buňka s tím, že dojde k navýšení
nájmu. S tím p. Prokůpek souhlasil. Starosta poté rekapituloval celou situaci a varoval
p. Prokůpka, že pokud se bude situace opakovat, smlouva bude vypovězena. Vyzval jej také
k učinění patřičných opatření, které zabrání únikům psů, což bude ze strany obce kontrolováno.
Doplnil, že se zvýší nájem na základě rozšíření pronajaté části pozemku. Závěrem starosta
doporučil p. Prokůpkovi, aby se domluvil s p. Dufkem ml. na kompenzaci škody vzniklé ztrátou
rukavice.

4. Diskuse, různé
 Místostarosta informoval o pořízení služby „Plánuj výlety“ za cca 5 500,- Kč, která bude
umožňovat zveřejňování plánovaných akcí na webu obce spojené se sdílením těchto událostí
mezi dalšími obcemi.
 Ve 20:11 opustil zasedání p. Snížek.
 P. Kučera se dotázal na plánované změny ohledně jízdních řádů autobusů. Již nyní je podle něj
problém s dopravní obslužností Býkovce, což by se mělo v budoucnu ještě zhoršit. Starosta
reagoval tím, že se 17. 2. zúčastnil jednání dopravní komise kraje Vysočina v Pelhřimově.
Debatovalo se zde o vzniku tzv. Integrovaného dopravního systému, který by měl pod názvem
Veřejná doprava Vysočiny (VDV) začít fungovat od poloviny roku 2019 a měl by co nejefektivněji
kombinovat vlakovou a autobusovou hromadnou dopravu. Právě o efektivitě a fungování
systému měli pochybnosti nejen zastupitelé obce Kaliště, ale i starostové přítomní na samotném
jednání. Ti sepsali petici, kterou následně zaslali na odbor dopravy kraje Vysočina. Starosta bod
uzavřel s tím, že je situace stále otevřená a informoval o tom, že se místostarosta zúčastní
koordinační porady, kde budou probírány potřeby obcí v oblasti drážní dopravy pro příští rok.
 P. Kalášek informoval o tom, že bude realizován výlov „horní“ návesní požární nádrže
s následnou drobnou opravou, která by měla odstranit prosakování vody.
 Místostarosta informoval o již dříve avizovaném nákupu nového PC, který využívá on a starosta.
Uvedl, že původní PC je již téměř nepoužitelný. Nový počítač bude obec stát necelých 17 000,- Kč
s DPH včetně licencí. V rozpočtu bylo s tímto výdajem počítáno.
 P. Kalášek se dotázal, jaká je situace ohledně plánovaného vybudování sauny v suterénu KD.
Starosta odpověděl, že se zatím nijak nepokročilo. Dále uvedl, že stále plánuje v kulturním domě
zrekonstruovat záchody a vchod. P. Kaláška dále zajímalo, jak vypadá situace kolem revitalizace
návsi. Starosta uvedl, že realizaci plánuje spíše až na příští rok s tím, že se musí věc podrobněji
naplánovat a nechat zpracovat projekt na základě studie, kterou má obec k dispozici od loňského
roku. Starosta bude také usilovat o získání dotace na tuto akci. P. Kučera v souvislosti s další
plánovanou akcí (vybudování rybníka směrem na Býkovec) uvedl, že může být problém
s elektrickým vedením vedoucím nad pozemkem.
 Místostarosta informoval o nabídce krajského úřadu na poskytnutí tzv. GIS portálu, který by obci
umožňoval pracovat například se zákresy různých vedení v elektronické podobě promítnutých do
mapy.
 P. Kučera požádal p. Jakoubka o návrh nové kuchyně do kulturního domu v Býkovci. P. Jakoubek
doporučil nejprve zrekonstruovat elektrické vedení a vodovod. Starosta ujistil, že peníze
v rozpočtu na tyto investice jsou.
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 4. 5. 2017 opět v zasedací místnosti OÚ. Dále pozval přítomné na MDŽ v Kališti
(4. 3. 2017) a v Býkovci (11. 3. 2017). Zasedání zastupitelstva ukončil ve 20:50 hodin.
Zápis dne 9. 3. 2017 zapsal:
Zápis ověřili:

Roman Krafka
František Piza
Vlastimil Snížek

Starosta:

Ing. František Szczyrba
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