
Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 13.5.2009. 

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

Se zápisem z minulého zasedání seznamuje místostarosta Jindřich Kučera. Jelikož 
k zápisu nejsou žádné připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

Zpráva starosty: 

- V sobotu dne 16.5. se bude konat sběr nebezpečného a nadměrného odpadu. 
Starosta seznámí občany. 

- Na den 18.5.V 14,00 hod.jsme pozváni v vytyčení Kudrnového rybníka jako 
majitelé sousedního pozemku. Zúčastní se místostarosta. 
Starosta seznamuje s rozpočtovým opatřením č.l a žádá zastupitele o schválení. 

- Policie ČR seznamuje s přestupky a trestnými činy v středisku Telč za měsíc 
březen 09. 

- KÚ Vysočina, odbor územního plánování zpracoval brožuru o zásadách územního 
plánování vč.CD. 

- Z KÚ byla provedena kontrola dokladů kanalizace a pitné vody. 
- Pí Jindra Sýkorová podala 5.5.2009 žádost o koupi parcely č.25 v k.ú.Kaliště o 

výměře 58m2. Žádost byla vyvěšena na obecní tabuli. 
Starosta seznamuje se smlouvou na odprodej obecních pozemků p.Jaroslavu 
Hájkovi. Zastupitelé tento prodej odsouhlasili dne 7.1.2009. 
Česká inspekce živ.prostředí vydala souhlas k přestavbě provozovny p.Mácy 
v Kališti. 

- ICOM Jihlava žádá vyjádření obce k udělení licence na autobusové tratě, které 
používají. 

Místostarosta Jindřich Kučera seznamuje se záměrem Sdružení občanů v Býkovci 
postavit na parcele 144/3 kapličku. Na tuto akci je přislíbena dotace v částce 500.000,-
Obec by na tuto akci finančně nepřispívala,byl by na tuto stavbu vyčleněn lesní 
pozemek 24m2, který se musí vyjmout z lesní kultury. Místostarosta žádá členy 
zastupitelstva o souhlas s vynětím tohoto pozemku z pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

Usnesení: 

1. Členové zastupitelstva souhlasí jednomyslně všemi hlasy s prodejem pozemku 
p.č.25 v k.ú.Kaliště manželům Sýkorovým. 

2. Členové zastupitelstva jednomyslně všemi hlasy souhlasí s vynětím pozemku o 
výměře 24m2 z lesního pozemku par.č. 144/3 v k.ú.Býkovec. Zároveň nemají 
námitek, aby na tomto místě byla postavena kaplička. 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil. 

zapsal ověř.zápisu starosta 


