Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště konaného dne 14.5.2008.

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19,00 hod.starosta. Uvítal přítomné Jako ověřovatele
dnešního zápisu určuje Lojdu Jaroslava. Pořízením zápisu je pověřen Lojda Jan.
Se zápisem ze zasedání konaného 14.4.2008 seznamuje starosta obce.
Omluveni jsou Jindřich Kučera, František Krafka a Theodor Kalášek.

Zpráva
-

-

-

-

starosty:

Dne 20.5.2008 se starosta zúčastnil kontrolní prohlídky Základové stanice VTS.
Na obec.úřadě bylo jednání o územním rozhodnutí o změně využití území. Jedná se o
pozemek u Býkoveckého vodojemu, který koupil od Pozemkového fondu p. Tomšík z
Horních Dubenek a chce jej zelesnit.
Došla pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Třešťsko, která se koná
27.5.2008 v 16,00 hod.
Došla pozvánka na oslavy ve Stonařově na čtvrtek 22.5.2008. Krajská hygienická stanice
v Jihlavě žádá o doplnění, vysvětlení a nápravu závad.
Dne 24.5.2008 ve 14,00 hod.se bude konat svěcení křížku v Býkovci. Starosta
seznamuje s dopisem p.Prokůpka -jedná se o smlouvu na pronájem obecního
pozemku na rok 2008.
Okresní státní zastupitelství v Jihlavě žádá o podání zprávy o pověsti p.Aleše
Prokůpka,nar.8.6.1988.
Starosta seznamuje s Návrhem Zadání územního plánu. Zároveň žádá
zastupitelstvo o schválení tohoto návrhu. Starosta vypsal konkurz na ředitele ZŠ
a MŠ v Kališti.
Obec Kaliště nabízí prodej dřevní odpadové hmoty za cenu 300,-Kč za lm3. Starosta
žádá o schválení této částky.
Starosta žádá o schválení dodatku k vyhlášce o pronájmu kulturního domu. Jedná se o
odstupňovaný nájem 100,-Kč, 500,-Kč pro místní občany a 1500,-Kč pro cizí.

V diskuzi se zastupitelé vyjadřovali k jedn.bodům ve zprávě starosty.

Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh zadání územního plánu.
Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním konkurz.řízení na ředitele ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo schvaluje cenu 300,-Kč za lm3 při prodeji dřevní hmoty.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek k vyhlášce o pronájmu kult.domu.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy odkoupení pozemků p.č. 25/1 a
p.č. 24/2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek.

Závěrem poděkoval starosta členům zastupitelstva za účast a zasedání ukončil.

