
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 7.4.2010. 

 

 
 Zasedání zahájil v 19,00 hod.starosta uvítáním přítomných zastupitelů. Přítomno je 

šest členů zastupitelstva, pan František Krafka zemřel. Jako ověřovatele dnešního zápisu 

určuje starosta p.Kaláška. 

 

 V dalším bodě seznamuje starosta se zápisem z minulého zasedání, které se konalo 

3.3.2010. K zápisu nebyly připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y : 

 

- Krajský úřad zaslal vyjádření k navrženým změnám jízdních řádů vlaků. 

- Starosta seznamuje se zápisem dílčího přezkoumání hospodaření našeho OÚ a 

s opatřením č.1/2010k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

obce. Starosta žádá o schválení tohoto dokumentu. 

- Starosta žádá o schválení závěrečného účtu za rok 2009. 

- Od Poz.fondu přišel protokol o stavu budov a pozemků hájoven. 

- Starosta seznamuje se stížností p.Procházky ohledně zatékání povrch.vody do jeho 

stodoly a s odpovědí, kterou vypracoval místostarosta a která mu byla odeslána. 

- Starosta byl na školení ohledně květnových voleb a stanovil 5 členů volební 

komise. 

- Starosta připravil nové obecně závazné vyhlášky, se kterýmí seznamuje 

zastupitelstvo. Jedná se o zvýšení poplatku za psy na 150 Kč a za dalšího psa 300,- 

za rok a zvýšení vodného a stočného na 25 Kč. Navrhuje také navýšit poplatky za 

popelnice. 

- Došlo zaměření školy a školky, místostarosta zařídí vklad do katastru a potřebné 

výpisy pro dotaci na přestavbu kuchyně ve školce. 

 

V diskuzi padl návrh, že by se měl dát opravit traktor, provést na něm tech.prohlídku a 

sehnat provozuschopný vlek. Dále zastupitelé předběžně souhlasí s návrhy obecně 

závazných vyhlášek, ale poplatky za popelnice ponechat ve stejné výši. 

 

U s n e s e n í : 

1. Zastupitelé jednomyslně schvalují všemi hlasy opatření č.1/2010 k nápravě 

nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. 

2. Zastupitelé schvalují jednomyslně všemi hlasy s výhradou závěrečný účet za rok 

2009, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce. 

3. Zastupitelé souhlasí jednomyslně všemi hlasy s bezúplatným převodem pozemku 

27/1 v k.ú.Kaliště u hor.Dubenek z Pozemkového fondu na obec Kaliště. 

4. Členové zastupitelstva schvalují jednomyslně všemi hlasy směrnice k finanční 

kontrole podle zák.320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 

pozdějších předpisů Obce Kaliště. 

5. Členové zastupitelstva schvalují jednomyslně všemi hlasy obecně závaznou 

vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění a využívání odstraňování komunálních odpadů. 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil. 

 

-------------------------------     ---------------------------------    -------------------------------- 

                zapsal                                ověř.zápisu                             starosta 


