Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kaliště ze dne 3.9.2008.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal členy
obecního zastupitelstva, zástupce Jednoty Třešť ing. Lysého, inspektorku pí Lysou a
přítomné místní občany. Přítomno je 6 členů zastupitelstva, omluven je pan František Krafka
a 12 místních občanů.
V dalším bodě seznamuje starosta s programem dnešního zasedání a určuje
zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu. Jako zapisovatel je určen místostarosta Jindřich
Kučera, jako ověřovatel p. Kalášek.
Program dnešního zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Seznámení se zápisem z minulého veř.zasedání a následujících zasedání
zastupitelstva.
4. Zpráva starosty
5. Vystoupení předsedy Jednoty ing. Lysého
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr.
Místostarosta Jindřich Kučera seznamuje se zápisem z minulého veř.zasedání ze dne
2.4.2008. Dále seznamuje se zápisy z jednotlivých zasedání, které se konaly ve dnech
16.4.2008, 14.5.2008, 11.6.2008, 25.6.2008, 9.7.2008, 23.7.2008 a 20.8.2008.
Na jednotlivých zasedáních byly jako důležité projednány tyto body :
Převod pozemku 1211/20, 24/2, 490/2 a 25/1 z Pozemkového fondu na Obec Kaličtě.
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 zalesnit.
Pronájem obecního pozemku p. Prokůpkovi na rok 2008.
Seznámení s Návrhem Zadání územního plánu obce Kaliště a místní části Býkovec.
Byl projednán a schválen dodatek k vyhlášce o pronájmu kulturního domu.
Byla projednána a schválena nabídka prodeje dřevní odpadové hmoty z obecních lesů
za částku 300Kč/lm3,
Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č.1.
Došlo rozhodnutí o poskytnutí dotace na pasport místních komunikací.
Byla projednána žádost Jednoty Třešť o poskytování příspěvku na provoz prodejny
v Kališti. Rozhodne se po veřejném zasedání 3.9.2008.
Organizace včelařů Horní Dubenky žádá obce o finanční příspěvek na zakoupení
přístroje na léčení včelstev. Poskytne se 500,-Kč.
Ve škole se provádí přívod teplé vody na WC, což požaduje hygiena.
D n e 20.8.2008 proběhlo veřejné jednání s odborným výkladem k návrhu Zásad
územního rozvoje kraje Vysočina. Zúčastnil se místostarosta.
Bylo projednáno a schváleno poskytnutí paušální částky 1.500,-Kč měsíčně starostovi
na provoz auta na služebních cestách.
K jednotlivým bodům byla přijata příslušná usnesení.
Podrobné zápisy jsou uloženy na Obecním úřadu.

V dalším bodě vystoupil předseda Jednoty Třešť ing.Lysý. Informoval o ekonomice
malých prodejen v malých obcích. Konkrétně prodejna v Kališti vykazuje průměrnou tržbu
85.000,-Kč měsíčně. Aby byla rentabilní, musela by být tržba nad 120.000,-Kč. Od začátku
roku vykazuje prodejna 15.000,- ztrátu. Jednota by potřebovala, aby se obec podílela na
provozních nákladech, aby prodejna mohla fungovat. Naznačil částku cca 40.000,- za rok.
Přislíbil, že prodejna se zatím nebude zavírat, i když obec v letošním roce nepřispěje. Apeluje
na to, aby si obec do rozpočtu na příští rok finance dala.
Starosta reaguje na vystoupení p. Lysého s tím, že v letošním roce nemáme v rozpočtu
na tento příspěvek finance. Ukáže li se koncem roku nějaká rezerva, přispějeme částkou,
na které se dohodneme.
V diskuzi p.Rokos má připomínku, že v možnosti obce je přesunutí peněz z jiných
kapitol. Upozorňuje, že nejvíce peněz se dává do školy, neboť je tam malý počet žáků. Žádá
zastupitelstvo, aby se provozem školy vážně zabývalo.
Další občané mají připomínku k předsedovi Jednoty, že kdyby byla prodejna řádně
zásobovaná, zvýšila by se tržba. Kritizují Jednotu, že neplatí dodavatelům, tudíž nemají zboží.
V dalším bodě podává starosta zprávu o své práci v uplynulém období.
-

pracuje se na územním plánu, zajištěním dotace je pověřen místostarosta.
Bylo provedeno vyasfaltování některých místních komunikací.
Jsou provedeny přívody teplé vody ny WC ve škole.
Je proveden pasport místních komunikací, zajistil místostarosta.
Pracuje se na převodech pozemků, které jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu na
naší obec.
Provádí se úprava chodníků, sečení obecních pozemků.
Starosta předkládá ke schválení domovní řád pro obecní byty.

V diskuzi ke zprávě starosty namítá p. Štolba, že oprava komunikací byla provedena
nekvalitně, taktéž i chodníky. Hlavně kritizuje opravu cesty kolem lípy.
Usnesení:
-Příspěvek pro Jednotu Třešť se posoudí v závěru roku,
- Členové obecního zastupitelstva schvalují všemi hlasy Domoví řád pro obecní byty.

