ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 33. zasedání konaného dne 1. 3. 2018
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 původním návrhem programu zasedání zastupitelstva a navrhl přidání
bodu „Rozpočtové č. 1 – únor 2018“ za 3. bod „Informace starosty obce“.
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích)
Informace starosty obce
Rozpočtové opatření č. 1 – únor 2018
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.5/2018 bylo přijato

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Kučeru a p. Kaláška.

3. Informace starosty obce
 Starosta zahájil bod informacemi o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od
minulého zasedání.
VÝDAJE – občerstvení na masopustní posezení (cca 2 500,- Kč); revize plynových kotlů (4 000,Kč); odklízení sněhu v Býkovci (3 000,- Kč); pronájem tiskárny (1 700,- Kč); svoz tříděného
odpadu/měsíc (cca 2 500,- Kč); TKO/měsíc (cca 8 600,- Kč).
PŘÍJMY – dotace Venkovské prodejny 2017 (50 000,- Kč – podíl Kraje); pozemek Foltin (117 000,Kč); pozemek Štěpanovský (40 000,- Kč); separace odpadu (7 600,- Kč).
STAVY NA ÚČTECH – ČS 2 318 000,- Kč; ČNB 461 000,- Kč; pokladna 80 000,- Kč.
 Starosta pochválil p. Kalců ml. za vyhrnování sněhu vlastní frézou z obecních chodníků a p.
Jakoubka ml. za vyhrnování sněhu na místních komunikací obecním traktorem.
 POVV 2018 – rekonstrukce WC v KD Kaliště – jako každým rokem uvolňuje Kraj Vysočina finanční
prostředky z tzv. Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV). Tentokrát je garantovaná
maximální výše příspěvku 127 000,- Kč, což je oproti loňsku navýšení. Podíl obce na celkových
výdajích je pak minimálně 60%, podíl Kraje maximálně 40% -> Aby se využila maximální částka
příspěvku, měla by být celková výše investice nejméně zhruba 300 000,- Kč. Obec bude o tuto
dotaci žádat i v letošním roce a zastupitelstvo se tak zabývalo tím, kam by se daly peníze
nejvhodněji investovat. Zastupitelé se shodli na tom, že není potřeba investovat do oprav
Stránka 1 z 4

místních komunikací, na což byla tato dotace využita v předchozích letech. Jako nejvhodnější se
ukázalo příspěvek využít v rámci plánované rekonstrukce WC v kulturním domě. Ta byla
z časových důvodů přesunuta na letošní rok. Dotace POVV dle místostarosty na tyto účely
čerpána být může. Rekonstrukce by byly podle starosty vhodné zahájit koncem května, přičemž
obec oslovila dvě firmy, které zaslaly své nabídky, podle kterých lze předpokládat maximální
celkové náklady na cca 600 000,- Kč. P. Jakoubek navrhl oslovit další firmu - p. Kalášek osloví
firmu z Počátek. P. Piza navrhl rekonstruovat kromě WC i vchod do KD. Starosta s rekonstrukcí
vchodu počítá, ale nechce ji slučovat s rekonstrukcí WC. P. Kalášek upozornil nelichotivý stav
cesty „Na Skřemení“, která vyžaduje rekonstrukci, byť by nebyla financována z POVV. Podle p.
Jakoubka je tato cesta překopaná -> bude nutné provést místní šetření a nalézt vhodné řešení.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje využít dotaci POVV 2018 na rekonstrukci WC v KD Kaliště,
která bude provedena za maximální částku 600 000,- Kč s DPH:
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.6/2018 bylo přijato
 Rekonstrukce KD v Býkovci – v kulturním zařízení „U Kujóna“ nadále probíhají rekonstrukce
týkající se části objektu přikoupeného koncem loňského roku. P. Kučera seznámil přítomné
s aktuálním stavem. Svépomocí byly provedeny bourací práce včetně odvozu materiálu. Zbývá
vybourat část podlahy a položit novou. Aktuálně byly práce přerušeny z důvodu nízkých teplot.
Jakmile to podmínky dovolí, budou provedeny další zednické práce – mimo jiné úpravy
rozmístění dveří a oken. Dále zastupitelstvo propočítávalo předpokládané celkové náklady na
rekonstrukci této budovy, které kromě zednických prací spočívají ve výměně oken, rekonstrukce
elektroinstalací, topení a nákupu kuchyňského vybavení. Hrubý odhad předběžně vyšel na cca
500 000,- Kč včetně peněz na brigády.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci kulturního zařízení „U Kujóna“ v Býkovci za
maximální částku 500 000,- Kč včetně brigádnických hodin:
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.7/2018 bylo přijato
 Změna dodavatele energií – starosta informoval o tom, že jsou aktuálně všechna odběrná místa
elektřiny pod dodavatelem ČEZ a.s. Tato firma obci nabídla své služby v oblasti dodávek plynu,
kde je aktuálním dodavatelem INNOGY. Podle propočtů by změnou dodavatele na ČEZ a.s. obec
ušetřila za rok přes 16 000,- Kč. Zastupitelé byli změně dodavatele nakloněni. Kromě úspor bude
obec v případě jak elektřiny, tak plynu komunikovat s jedním dodavatelem, což zjednoduší
administrativu.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje změnu dodavatele plynu na firmu ČEZ a.s. 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.8/2018 bylo přijato
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 Revitalizace návsi – aktuální stav - obec před nedávnem požádala ministerstvo pro místní rozvoj
o informace ohledně dotace na revitalizaci návsi, o které již několikrát jednalo. Zjistilo se, že by se
z tohoto příspěvku dala hradit výsadba zeleně a podobné záležitosti, ale dotace by už nešla využít
na rekonstrukci/rozvolnění vodních ploch, což je hlavním prvkem revitalizace. Tuto část by tak
obec musela hradit celou ze svého rozpočtu, pokud by se nenašla jiná vhodná dotace. Zastupitelé
se shodli na tom, že by nebylo vhodné revitalizaci rozdělovat na více etap, kdy by se nejprve
upravovala zeleň a zvlášť upravovaly vodní plochy. Starosta připomněl, že celkové náklady na
revitalizaci zeleně jsou prozatím odhadovány na cca 300 000,- Kč a časově by byla tato akce
proveditelná nejdříve na podzim – například z důvodu plánované pouti konané v létě. P. Kaláška
zajímalo, jaká je situace ohledně plánované výstavby rybníka v dolní části obce u silnice vedoucí
na Býkovec. Starosta odpověděl s tím, že je nejprve potřeba počkat na požadovanou změnu
územního plánu. Usnesení k tomuto bodu nepadlo.
 Porucha na vodovodu – v zahradě MŠ byl p. Zapletalovou objeven a nahlášen únik vody.
Vodovod byl v nejkratší možné době opraven starostou přizvanou firmou Nezdara, přičemž
nebyla významněji omezena dodávka pitné vody a rovněž nedošlo k výraznému poklesu úrovně
hladiny ve vodojemu. Místostarosta upozornil na výrazně zvýšený odběr pitné vody z vodojemu
v uplynulých dvou měsících. Bude potřeba nalézt příčinu, pokud jí nebyla výše zmíněná porucha
v zahradě MŠ. Situace bude sledována. P. Jakoubek navrhl zjednat specializovanou firmu, která je
schopna odhalit poruchy na vodovodu.
 Poděkování za příspěvek – starosta přečetl došlé poděkování za příspěvek od zařízení Domácí
Hospic Vysočina.
 Žádost o příspěvek – starosta přečetl došlou žádost o příspěvek od záchranné stanice pro
zraněné živočichy, který v loňském roce zachránil i jedno zvíře z okolí naší obce. Zastupitelé se
rozhodli příspěvek tomuto zařízení neposkytnout.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2018
Starosta přednesl znění rozpočtového opatření č. 1/2018 a doplnil, že po vzetí na vědomí
zastupitelstvem bude zveřejněno na úřední desce. Podotknul dále, že se v zásadě jedná o
zohlednění příjmů a výdajů spojených s volbou prezidenta – zároveň poděkoval všem, kteří se na
organizování voleb v Kališti podíleli.
Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 – únor 2018:
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.9/2018 bylo přijato

5. Diskuse, různé
 Starosta poukázal na problém v textové části územního plánu, kde je stanovena minimální
výměra stavebního pozemku na 800m2, což způsobilo komplikace v případě plánované
novostavby Šindelářových, jejichž pozemek této výměry nedosahuje – musela být schválena
výjimka. Aby se těmto problémům do budoucna předešlo, navrhl starosta tuto požadovanou
minimální výměru snížit na 400m2, jak je stanoveno v některých okolních obcích. Zastupitelé se
rozhodli tuto myšlenku podpořit a uznali, že původní limit je zbytečně vysoký. Obec proto požádá
o změnu územního plánu.
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Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje žádost o změnu územního plánu – snížení limitu pro
minimální výměru stavebního pozemku z 800 m2 na 400 m2:
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.10/2018 bylo přijato
 Starosta přečetl došlou nabídku rozmetadla na posypový materiál připojitelného na traktor za
26 000,- Kč a dal ke zvážení, zdali by obec podobnou techniku nevyužila. O nákupu zatím
zastupitelstvo nerozhodlo.
 P. Jakoubek informoval o tom, že p. Štěpanovský využil dříve avizovaného pronájmu obecního
traktoru včetně řidiče (p. Jakoubka ml.) a prosí o vyúčtování této služby.
 Místostarosta informoval o tom, že obec zažádala Mikroregion Třešťsko o poskytnutí služeb tzv.
pověřence pro ochranu osobních údajů jak pro sebe samu, tak pro mateřskou školu. Jedná se o
záležitost související s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupí
v platnost 25. 5. 2018.
 P. Kaláška zajímalo, jaký je aktuální stav ohledně plánovaného pořízení elektrocentrály. Starosta
odpověděl s tím, že je volba a pořízení v režii SDH, který dostane od obce každoroční příspěvek.
 P. Jakoubek a p. Kalášek informovali o tom, že zahájili s Farmou Javořice jednání ohledně
zprostředkování STK na přívěs za traktor. Předběžně je s akcí počítáno na březen, přičemž je ale
na voze nutná provést celá řada úprav – například pořízení a upevnění rezervy, zástěrek,
pozičních světel, trojúhelníku, odrazek, bude potřeba zakoupit zakládací klíny a vyrazit VIN.
Březnový termín tak bude velmi těžké stihnout a proto bude muset být zřejmě akce odložena,
případně zajištěna jinde.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 3. 5. 2018 opět v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva ukončil ve
20:30 hodin.
Zápis dne 9. 3. 2018 zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

v. r.

Jindřich Kučera

v. r.

Theodor Kalášek

v. r.

Ing. František Szczyrba

v. r.
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