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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 35. zasedání konaného dne 7. 6. 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 návrhem programu zasedání zastupitelstva. 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva  

2. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

3. Informace starosty obce  

4. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

5. 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.24/2018 bylo přijato 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

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

3. Informace starosty obce 

 Starosta zahájil bod informacemi o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od 

minulého zasedání.   

VÝDAJE – svoz TKO (cca 9 913,- Kč); separovaný odpad (2 750,- Kč); rekonstrukce střechy KD 

Býkovec (cca 141 000,- Kč – úspora 20 000,- Kč oproti rozpočtu); materiál – rekonstrukce KD 

Býkovec (25 000,- Kč); poplatek za odebranou surovou vodu (7 500,- Kč); mobilní svoz odpadu 

(14 052,- Kč); pronájem tiskárny (1 334,- Kč); oprava vodovodu v Býkovci (27 842,- Kč); rozbor 

vody (611,- Kč); benzín do sekačky (1 128,- Kč). 

PŘÍJMY – prodej dřeva občanům (25 700,- Kč); prodej dřeva z lesů ke zpracování (105 000,- Kč); 

odměna za třídění odpadu (5 319,- Kč).  

STAVY NA ÚČTECH – ČS 2 411 269,- Kč; ČNB 609 196,- Kč.  

 Volby do zastupitelstev – starosta informoval o tom, že prezident republiky stanovil termín voleb 

do zastupitelstev obcí na 5. – 6. 10. 2018. Nyní je úkolem zastupitelstva, aby stanovilo počet 

členů zastupitelstva obce pro následující volební období (2018-2022). Obec naší velikosti může 

mít ze zákona 5-15 členů, přičemž doposud bylo členů 7. Starosta navrhl zachovat tento počet. 

Nikdo nevznesl jiný návrh. Informace o stanovení počtu bude vyvěšena na úřední desce. Zároveň 

starosta informoval o tom, že se do 31. července podávají kandidátní listiny. 
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Usnesení - Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce Kaliště pro volební 

období 2018-2022 na 7. 

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.25/2018 bylo přijato 

Usnesení - Zastupitelstvo obce stanovuje počet volebních okrsků obce Kaliště pro komunální volby 

2018 na jeden. 

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.26/2018 bylo přijato 

 Věcné břemeno E.ON – Firma E.ON požádala o souhlas s uložením věcného břemene 

v souvislosti s přípojkou NN k novostavbě Šindelářových v horní části obce. Firma za to obci 

zaplatí 5 400,- Kč. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene  (přípojka NN k novostavbě 

Šindelářových) na základě žádosti firmy E.ON. Zastupitelstvo zároveň 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.27/2018 bylo přijato 

 Žádost o příspěvek na již realizovanou rekonstrukci mostu – starosta seznámil přítomné 

s došlou výzvou od sousední obce Panské Dubenky, v níž je naše obec žádána o příspěvek na již 

provedenou a vyfakturovanou opravu mostu v jejich katastrálním území. Oprava tohoto mostu si 

údajně vyžádala investici kolem půl milionu korun a důvodem, proč by se měla obec Kaliště 

podílet na jejím financování je podle obdržené výzvy ten, že byl most ve velké míře využíván 

správcem kališťských lesů k vyvážení dřeva těžkou technikou a tím byl ničen. Starosta připustil, že 

přes uvedený most v minulosti tato technika opravdu jezdila, ale nikoliv v takové míře, aby se to 

dalo považovat za hlavní příčinu poškození. Podle jeho informací most využívali i mnozí jiní. 

Doplnil, že mu bylo mimo rámec textu výzvy nastíněno, že by se očekávaná výše spolufinancování 

pohybovala v řádech statisíců Kč. Dále ukázal přítomným fotografie z probíhající rekonstrukce 

(téměř dokončené). P. Kaláškovi se zdála udaná výše oprav vysoká a navíc nepodložená žádným 

dokumentem, fakturou, fotodokumentací původního stavu, apod. Podle místostarosty je na 

takovouto žádost poněkud pozdě a o spolufinancování by bylo možné se bavit za předpokladu, že 

by obec Kaliště byla předem upozorněna na nelichotivý stav vyžadující rekonstrukci a seznámena 

s předpokládaným rozpočtem ještě před zahájením celé akce. Ani ostatní zastupitelé nebyli 

nakloněni tomu, aby se obec v tuto chvíli finančně podílela na již proběhlé rekonstrukci, ke které 

mimo jiné doposud neobdržela žádný podklad - ať už například statický posudek či 

fotodokumentaci původní konstrukce, rozpočet, nebo fakturaci konstrukce nové. Starosta bod 

uzavřel s tím, že se v tuto chvíli dále příspěvek řešit nebude - minimálně do doby, dokud starosta 

obce P. Dubenky nedodá podrobnější informace. 

 Zápis finančního výboru – místostarosta přednesl zápis z jednání finančního výboru konaného 

dne 16. 5. 2018. Finanční výbor dle tohoto zápisu nenašel žádné závažné chyby a nedostatky 

v hospodaření obce. 
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Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 5. 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.28/2018 bylo přijato 

 Zápis kontrolního výboru – místostarosta přednesl zápis z jednání kontrolního výboru konaného 

dne 11. 5. 2018. Kontrolní výbor dle tohoto zápisu nenašel žádné závažné chyby a nedostatky 

v zápisech, usneseních, ani jejich plnění. 

Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 5. 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.29/2018 bylo přijato 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

 Starosta přednesl znění rozpočtového opatření, které bude po jeho vzetí na vědomí 

zastupitelstvem vyvěšeno na úřední desce. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 – květen 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.30/2018 bylo přijato 

5. Diskuse, různé 

 Prodejna LAPEK – starosta informoval o tom, že zástupkyně firmy LAPEK a. s., která v Kališti 

provozuje prodejnu se smíšeným zbožím, zaslala na obecní úřad katalogy zboží, které lze v této 

provozovně objednat. Tyto katalogy jsou rovněž k nahlédnutí přímo v obchodě, kde jsou navíc 

doplněny ceny. Starosta dále podotknul, že v uplynulých týdnech došlo ke zlepšení nabídky 

prodávaného zboží. Nicméně přiznal, že je v okolí nabídka stále kvalitnější. Dále vyzval občany 

k tomu, aby se prodejnu nezdráhali navštěvovat a využívat. 

 Dotace POVV 2018 – WC v KD – P. Jakoubek přednesl konkurenční nabídku na provedení 

rekonstrukce záchodů v kulturním domě, která vychází výhodněji, než původní nabídka, kterou 

zastupitelstvo řešilo na minulém zasedání. Možné další úspory bude možné získat provedením 

bouracích prací brigádně. Starosta informoval o tom, že již byla podána žádost o dotaci na Kraj 

Vysočina. Z důvodu vytíženosti stavebních firem v letním období budou rekonstrukce provedeny 

na podzim.  Podle p. Kučery projevili zájem o rekonstrukci WC v KD i řemeslníci, kteří prováděli 

stavební úpravy v býkoveckém kulturním zařízení. 

 Nabídka zrcadel, měřičů rychlosti – starosta přednesl došlou nabídku na dopravní zrcadla. Tuto 

problematiku řešilo zastupitelstvo na minulém zasedání. Zastupitelé zvažovali, na jaká další místa 

by se dala eventuálně zrcadla umístit. Starosta se dále zabýval došlou nabídkou měřičů rychlosti. 

Tuto problematiku již v minulosti zastupitelstvo jednou řešilo, ale původní nabídky zamítlo. Podle 

starosty i dalších přítomných by však bylo zřejmě vhodné znovu toto téma otevřít, protože řidiči 

projíždějící jak přes Kaliště, tak přes Býkovec, jsou velice neukáznění a překračují povolenou 

rychlost. 

 Dotace pro MŠ – starosta informoval přítomné o možnostech čerpání dotací na mateřskou školu, 

které by se týkaly zateplení, či rozšíření kapacity. Podle jeho slov by bylo vhodné spojit tuto akci 
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s obnovou fasády budovy MŠ a naplánovat tyto práce na příští rok – žádost o dotaci je možné 

podat do roku 2019 a realizace je pak akceptovatelná do roku 2022. 

 Kališťská pouť 2018 – starosta připomněl nadcházející událost – Kališťskou pouť 2018, která se 

bude v naší obci konat 21. 7. 2018. Poté krátce promluvil o organizačních záležitostech a nastínil 

program. Občanům i účastníkům loňského setkání rodáků a přátel obce byly zaslány pozvánky. 

Vítán je jakýkoliv nápad, který by pouť zpestřil. Prozatím je objednán kolotoč, skákací hrad, 

prodej cukrovinek, country kapela. V úvodu pouti bude sloužena mše u pomníku padlých 

v 1. světové válce. Starosta požádal sbor dobrovolných hasičů, aby pomohl se stánkem 

s občerstvením, kde by se prodávaly například klobásy, apod. Dále starosta požádal občany a 

chalupáře o poskytnutí historických fotek z kališťských poutí konaných v minulosti. 

 Výzva neplýtvat vodou – starosta vyzval k tomu, aby občané a chalupáři šetřili vodou z obecního 

vodojemu a neužívali ji k zalévání, mytí automobilů, či napouštění bazénů. Podle jeho slov zatím 

akutním nedostatkem vody obec netrpí, ale situace se vzhledem k suchu v posledních měsících 

může rychle změnit. Tuto informaci již také ohlásil místním rozhlasem. Závěrem upozornil na to, 

že se bude v budoucnu muset zvýšit cena za vodné – důvodem jsou narůstající náklady na provoz 

vodojemu a vodovodu, dále pak na rozbory vody. 

 Rekonstrukce kulturního zařízení v Býkovci – p. Kučera seznámil přítomné s aktuálním stavem 

rekonstrukcí kulturního zařízení „U Kujóna“ v Býkovci: Proběhlo vydláždění, nyní probíhají 

obkládací práce a bude se kompletovat elektroinstalace – vyměněn bude i jistič. Je již také 

vybrána kuchyňská linka, která půjde v dohledné době do výroby. Podle p. Kučery by měly být 

rekonstrukce dokončeny v červenci letošního roku. 

 Výměna fošen na rampě – p. Kalášek upozornil na nelichotivý stav fošen, kterými je vyskládána 

kovová konstrukce rampy pro opravu osobních automobilů za obecním úřadem. P. Kalášek navrhl 

výměnu těchto fošen. Starosta přišel s nápadem místo fošen využít stejného nebo podobného 

kovového roštu, jako bude použit u objednané rampy vedoucí z chodníku do vchodu chodby, 

která spojuje klubovnu SDH a kulturní dům (rampa je podle p. Pizy téměř hotová - zbývá ji 

pozinkovat a nainstalovat). Ostatním zastupitelům se také zdála varianta kovového roštu vhodná. 

 Oprava zdi u rampy  - p. Kalášek v souvislosti s rampou ještě zmínil špatný stav zdi na rampu 

navazující – byla by podle jeho slov potřeba vyspravit. Podle p. Jakoubka je stejný problém u zdi 

před KD. Zastupitelé se shodli, že bude řešením oslovit řemeslníky, kteří ke spokojenosti provádí 

zednické práce v rámci rekonstrukce budovy „U Kujóna“ v Býkovci. 

 Přípojky p. Matějky ml. – p. Matějka ml. seznámil zastupitelstvo se svými dvěma návrhy na 

připojení jeho pozemku (část bývalé zahrady ZŠ) k vodovodu a elektrické síti. Starosta jej hned 

v úvodu upozornil na to, že zatím neproběhla změna územního plánu a tak jsou tyto úvahy 

možná předčasné. Nicméně se zastupitelé dále zabývali nastíněnými variantami tras a jejich 

vlivem na stávající sítě. Z jednání vyplynulo, že vyhovující trasu budoucího vedení bude možné 

nalézt, ale bude k tomu ještě potřeba součinnost například firmy E.ON (bude zajišťovat 

elektrickou přípojku), či SÚS Kraje Vysočina. 

 Mikroregion Třešťsko – místostarosta podal informace o proběhlém zasedání mikroregionu 

Třeťsko, kde bylo jedním z hlavních témat nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. V této oblasti 

obec již učinila několik kroků, z nichž jedním bylo zajištění tzv. pověřence pro ochranu osobních 

údajů. A právě mikroregion Třešťsko obci Kaliště pověřence poskytuje v rámci tzv. Centra 

společných služeb – prozatím bezplatně (respektive v rámci členských příspěvků, které se 

každoročně posílají ve výši odvozené od počtu obyvatel). 

 El. přípojka Býkovec – starosta seznámil přítomné s úmyslem nového majitele bývalého kravína 

v Býkovci zde vyrábět dubové sudy, kvůli čemuž bude potřeba k objektu přivést kapacitnější 

elektrické vedení, než kterým v současné době Býkovec disponuje. Starosta nejprve zmínil 

původní již zamítnutou variantu, kdy by nové vedení vedlo prakticky celou délkou asfaltové 
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komunikace přes Býkovec (od cesty vedoucí ke Klatovci až na komunikaci od Kaliště na P. 

Dubenky, ke které bývalý kravín přiléhá). Starosta pak doplnil informace o druhé, schůdnější, 

variantě. Ta by měla vést „v zeleném“, za nemovitostmi býkoveckých, směrem k P. Dubenkám, 

částečně v katastru Klatovce. Obec se s majiteli objektu snaží nalézt pro obě strany 

akceptovatelné řešení. Existence takového podniku by totiž mimo jiné obci mohla přinést 

pracovní místa pro místní občany. 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se 

bude konat ve čtvrtek 6. 9. 2018 opět v zasedací místnosti  OÚ. Zasedání zastupitelstva ukončil ve 

20:57 hodin. 

Zápis dne 15. 6. 2018 zapsal:   Roman Krafka          v. r. 

Zápis ověřili: 
Theodor Kalášek v. r. 

Jindřich Kučera v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


