
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 17.9.2008. 

Zasedání obecního zastupitelstva zahájil v 19,00 hod.starosta. Uvítal přítomné, jako 
ověřovatele dnešního zápisu určuje p.Lojdu Jana. Omluven je p. Kalášek. 

Místostarosta Jindřich Kučera seznamuje se zápisem ze zasedání dne 20.8.2008 a 
z veřejného zasedání dne 3.9.2008. K zápisům nejsou připomínky, zápisy jsou schváleny a 
podepsány ověřovateli. 

Zpráva starosty: 

Starosta seznamuje s dílčím přezkoumámím hospodaření obce. Kontrola proběhla 
bez vážných závad. Drobné nedostatky byly odstraněny namístě. 

- Starosta předkládá zastupitelstvu rozpočtový výhled na rok 2008-2011. Žádá členy 
zastupitelstva o schválení. 

- Pí Milena Petrová a Anděla Votrubová Panské Dubenky předkládají návrh kupní 
smlouvy na zahradu, kterou mají u své nemovitosti v Kališti. 

- Na volný byt v domě č.81 došlo celkem 18 žádostí. 
Starosta upozorňuje členy finanční komise, že do konce roku se musí provést 
kontrola hospodaření ve škole. 

- Starosta předkládá zastupitelům Zadání územního plánu pro obec Kaliště a místní 
část Býkovec ke schválení. Místostarosta podává k tomuto zadání podrobné 
informace. 

- Od firmy STAVO Počátky došla faktura na dokončení chodníku nad prodejnou 
v částce 21.000,-Kč. 

- Od firmy SÚS Jihlava došla faktura za opravu místních komunikací 200.000,-Kč 
- Došla pozvánka na setkání starostů, které se koná v Třešti dne 22.9.2008 v 13,00h. 
- P. Kopřiva podává žádost na odprodej části obecní parcely 447/13 .Bude vyvěšeno 

na obecní tabuli. 
- Od p. Kudrny z Býkovce došla částka 4.000,-KČ jako dar. 

Zpráva místostarosty: 

Sdružení občanů v Býkovci má záměr postavit na parcele 146/1 kapličku v částce 
cca 300.000,-Kč. Peníze by nešly z obecního rozpočtu. Obec by poskytla jen 
pozemek o rozměru cca 20m2. 

- Místostarosta předkládá návrh na odkoupení asi 120m2 parcely 295/2 u kultur, 
zařízení v Býkovci. Přez tento soukromý pozemek je vstup do zařízení. Při změně 
majitele pozemku by mohly nastat problémy. 

U s n e s e n í: 

- Členové zastupitelstva berou zprávu starosty na vědomí. 
- Členové zastupitelstva schvalují všemi hlasy rozpočtový výhled na rok 2008-2011. 
- Členové zastupitelstva schvalují všemi hlasy Zadání územního plánu obce Kaliště 

a místní části Býkovec 



- Členové zastupitelstva schvalují všemi hlasy návrh kupní smlouvy mezi Milenou 
Petrů a Andělou Votrubovou a Obcí Kaliště na odkup obecní parcely. 

Závěrem zasedání poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil. 


