
Zápis z porady obecního zastupitelstva v Kališti ze dne 9.5.2007. 

Poradu obecního zastupitelstva zahájil v 19,00 hod.starosta. Uvítal přítomné 
zastupitele, jako ověřovatele dnešního zápisu určuje p. Kaláška. Omluven je Lojda Jaroslav. 

Se zápisem z minulé porady seznamuje místostarosta Jindřich Kučera. Připomínky 
k zápisu nejsou, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

Zpráva starosty: 

- Došla nabídka na publikaci obcí kraje Vysočina, kde by mohla figurovat i naše 
obec. Za zveřejnění naší obce v této publikaci požadují 650,-Kč, přičemž v této 
ceně je započítána pro nás jedna publikace formátu A4. 

- Byly zakoupeny 2 konteinery na PET lahve, Jsou osazeny u hasičárny. 
- Ministerstvo školství a kultury oznamuje, že naše škola je zapsána na 9 tříd. 
- V bytovém domě č.84 byla podle požadavků nájemníků vybílena chodba. 
- Bylo požádáno o dotaci na zabezpečení obecního úřadu a hasičské zbrojnice. 

Rozpočet na celé zabezpečení činí 34.000,-Kč. 
- Za účelem pomoci v nouzi žádá Mě.úřad v Třešti podrobnosti ohledně bydlení na 

paní Lovětínskou. 
- Bylo provedeno čištění a desinfekce vodojemů v Kališti a v Býkovci. 
- Úřad soc.zabezpečení žádá o zprávu, zda p. Lad.Matějka používá franc.hole, které 

mu jsou přiděleny. 
- Budou ořezány větve na lípě u obchodu. Práci provede p,Vrbenský za spolupráce 

obce. 
- Na vod.potrubí se vyskytla porucha, dne 8.5.byla provedena oprava. 
- Starosta projednal s firmou Kamenictví Dvořák a syn v Telči opravu pomníku 

padlých a památných křížů. Firma zašle nabídku a do poloviny července provede 
opravu. Na tyto práce je poskytnuta dotace. 

- Starosta dává úkol svému zástupci, aby si vzal na starost převody pozemků od 
pozemkového fondu,vypracování územního plánu a vyřízení povplení na opravu 
kanalizace. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uplatnění převodu pozemku 1211/20 
v kat.ú.Kaliště z Pozemk.fondu na obec Kaliště. 

V diskuzi členové OZ schválili nabídku na zařazení obce do publikace kraje Vysočina, 
p.Krafka domluví sběr oceLšrotu s hasičema, dále se diskutovalo o úzenmím plánu a 
opravě kanalizace. 

Závěrem porady poděkoval starosta přítomným za účast a porado ukončil. 


