
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kaliště ze dne3.2.2010. 

Veřejné zasedání zastupitelstva zahájil v 17,00 hod.starosta. Uvítal členy 
zastupitelstva a přítomné místní občany. Přítomno je 6 členů zastupitelstva a 9 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 Lojda Jaroslav. 

Program dnešního zasedání : 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Seznámení se zápisem z minulého veřejného zasedání a následujících zasedání 
4. Zpráva starosty 
5. Diskuze 
6. Usnesení 
7. Závěr 

Místostarosta seznamuje přítomné se zápisem z minulého veřejného zasedání, které se 
konalo dne 4.11.2009. Dále seznamuje se zápisy zasedání, které se konaly ve dnech 
2.12.2009, 28.12.2009 a 13.1.2010. 

Na jednotlivých zasedáních byly jako důležité projednány tyto body : 
- Seznámení s výroční zprávou školy a její schválení. 

Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření obce krajským úřadem, a jeho 
schválení. 
Schválení rozpočtu obce na rok 2010. 

- Schválení rozpočtového opatření č.4, č.5 a č.6. 
- Byl schválen příspěvek na opravu farního kostela v Panských Dubenkách v částce 

1.000,-Kč. 
- Byl schválen příspěvek pro DPS v Janštejně v částce 2.000,-Kč. 

Dále se zastupitelé zaobírali budoucností školy. Jelikož do prvního stupně ZŠ 
chodí jen 8dětí, z nichž jen jedno je místní a nárůst dětí nebude, navrhují 
zastupitelé z ekonomických důvodů první stupeň ZŠ uzavřít a ponechat v provozu 
jen mateřskou školku. Tu navštěvuje zhruba 20 dětí.O provozu školní kuchyně se 
rozhodne později. 

Zpráva starosty: 
Starosta seznamuje se svojí prací v období od minulého veřejného zasedání. Byla 
podepsána smlouva s Farmou Javořice na prohrnování místních komunikací v zimním 
období. Byla podána žádost o dotaci na provedení bezdrátového rozhlasu. Byly 
zprovozněny datové schránky a Czechpoint. Byl připraven a schválen rozpočet na rok 
2010. 

D i s k u z e : 
Pí Kubová - neprohrnuje se cesta mezi Rokosem a Markem. Starosta zjedná nápravu. 



Pan Burian - Zásadně nesouhlasí s uzavřením školy i za předpokladu, že se v obci 
nebude nic budovat a finance se vloží do školy. Navrhuje podpisovou akci za ponechání 
provozu školy. 
Pan Štolba - Škola měla být uzavřena již dříve, jelikož do ní chodí převážně děti 
z jiných obcí a naše obec na to doplácí. Dále se dotazuje na ochranu a prořezání 
starých lip v obci. 
Dále byl vznesen požadavek, zřídit v horní části Kaliště směrem na Klatovec 
aut.zastávku na znamení. 

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně všemi hlasy ukončení provozu prvního 

stupně základní školy k 30.6.2010. Mateřská školka zůstane nadále v provozu. 
Provoz kuchyně bude vyřešen později. 

Závěrem poděkoval starosta přítomným za účast a zasedání ukončil. 


