
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 2.6.2010. 

 

 
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal přítomné, omluven je 

Lojda Jaroslav, dále jsou přítomni p.Hájek Jaroslav, správce obecních lesů ing.Beneš a 

statutární zástupce ZŠ paní Uhrinová. Jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta pana 

Kaláška. 

 

 Úvodem dává starosta slovo p.Hájkovi. Ten si stěţuje i jménem ostatních sousedů na 

chování rodiny Krizanových. Ti si rozdělávají na dvorku ohně, čímţ ohroţují bezpečnost 

sousedů z důvodu poţáru. Ţádá obecní úřad o zakročení. 

 

 V dalším bodě ředitelka ZŠ předkládá seznam různých školních pomůcek, které po 

ukončení provozu školy by se mohly nabídnout sousedním školám. Dále pro dotaci na úpravu 

kuchyně v MŠ potřebuje souhlas stavebního úřadu, ţe není na úpravy potřebné stavební 

povolení.  

 

 Ing. Beneš podal krátkou zprávu o hospodaření v obecních lesích. 

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y : 

- Z KÚ odboru reg.rozvoje došla smlouva na dotaci v částce 78.960,-Kč na úpravu 

kuchyně ve školce. 

- Starosta podepsal smlouvu na dotaci 300.000,- se SZIF na pořízení bezdrátového 

rozhlasu, traktoru na sečení a zahradního vybavení. 

- Jednota Třešť ţádá o příspěvek 45.000,- na rok 2010 na provoz prodejny. 

- Odbor ŢP zaslal na vědomí rozhodnutí na stavbu Úprava a odbahnění 

Vančurového rybníka v Býkovci. 

- Obec Horní Dubenky zaslala nabídku na přijetí dětí do 1.třídy v Horních 

Dubenkách. Ţádá starostu , aby seznámil s touto nabídkou rodiče. 

- Majitelé hájovny v lese zaslali ţádost o souhlas s vybudovýním přístřešku na dřevo 

na svém pozemku. Povolení bude vydávat stavební úřad. 

- Starosta seznamuje s rozpočtovým opatřením č.1. 

 

V dalším bodě zastupitele projednali ukončení činnosti Základní školy, školní druţiny 

a školního klubu  v Kališti ke dni 30.6.2010. 

 

Krátká diskuze se týkala výše uvedených bodů v zápise. 

 

U s n e s e n í  : 

1. Zastupitelstvo dává za úkol místostarostovi, aby urychleně zajistil souhlas 

stavebního úřadu pro úpravu kuchyně ve školce . 

2. Starosta spolu s místostarostou navštíví rodinu Krizanových a zajistí, aby 

rozdělávání ohně na dvorku se neopakovalo. 

3. Zastupitelstvo jednomyslně všemi hlasy rozhodlo neposkytnout Jednotě Třešť 

finanční příspěvek 45.000,- na rok 2010. 

4. Členové zastupitelstva jednomyslně schvalují všemi hlasy rozpočtové opatření č.1. 

5. Členové zastupitelstva schvalují jednomyslně všemi hlasy ukončení provozu 

Základní školy, školní druţiny a školního klubu  v Kališti ke dni 30.6.2010. 

 

 



 

 

Závěrem  poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil.   

 

 

 

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

                 zapsal                                ověř.zápisu                               starosta   


