
Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 20.8.2008. 

Zasedání obecního zastupitelstva zahájil v 19,00 hod.starosta. Uvítal přítomné, jako ověřovatele 
dnešního zápisu určuje p. Jakoubka. Omluven je Lojda Jan. 

V dalším bodě seznamuje ze zápisem z minulého zasedání konaného dne 23.7.2008 
místostarosta Jindřich Kučera. Připomínky k zápisu nejsou, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

Zpráva starosty: 

Starosta informuje o návštěvě předsedy Jednoty Třešť p.Lysého, se kterým byla 
projednána situace kolem prodejny v Kališti. P.Lysý seznámil s ekonomickou 
situací firmy Jednota Třešť a konkrétně prodejny v Kališti. Prodejna vykazuje 
průměrnou tržbu 85.000,-Kč za měsíc. Při marži cca 15 % nemůže být prodejna 
výdělečná. Od nového roku vykazuje prodejna již 15.000,-Kč ztrátu. Aby se 
prodejna udržela, požaduje Jednota, aby se obec podílela na provozních nákladech. 
Zatím nebylo dosaženo dohody, problém bude řešen po veřejné schůzi 
zastupitelstva dne 3.9.2008. 
Organizace včelařů Horní Dubenky žádá obce o finanční pomoc na zakoupení 
přístroje na léčení včelstev. Starosta navrhuje přispět částkou 500,-Kč. 
Starosta se zúčastnil školení o volbách do krajských úřadů. 
Starosta žádá o poskytnutí paušální částky 1.500,- měsíčně na provoz svého auta 
při služebních cestách. 
Dne 20.8.2008 proběhlo veřejné jednání s odborným výkladem k návrhu Zásad 
územního rozvoje kraje Vysočina. Jednání se zúčastnil místostarosta. 
Starosta nechal udělat výstražné cedule hygienického pásma studní, které požaduje 
hygiena. 
Ve škole se provádí přívod teplé vody na WC, což požaduje hygiena. 

V dalším bodě seznamuje místostarosta sjednáním o zásadách územního rozvoje kraje Vysočina, 
kterého se zúčastnil. 

Usnesení: 
1. Členové zastupitelstva schvalují všemi hlasy příspěvek 500,-Kč pro Včelařskou organizaci 

Horní Dubenky. 
2. Členové zastupitelstva schvalují všemi hlasy paušální příspěvek 1.500,-Kč měsíčně na provoz 

auta starostovi obce p.Snížkovi s účinností od 1.srpna 2008. 
3. Jelikož s rodinou pí Dirdové nejsou žádné problémy, poplatky vůči obci hradí pravidelně, 

členové zastupitelstva schvalují všemi hlasy prodloužení dodatkem č.1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č.2 pí Dirdové do 31.12.2009. 

Závěrem zasedání poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil. 

 


