
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 28.12.2010. 

 

 
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00,hod.starosta uvítáním přítomných. Omluven je 

p.Kalášek. Jako ověřovatele dnešního zápisu určuje p.Romana Krafku  

 

 V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z minulého zasedání. K zápisu 

nejsou připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y : 

- Starosta seznamuje zastupitelstvo s provedením inventarizace. 

- Starosta seznamuje zastupitelstvo s dopisem, který byl odeslán p.Moravcovi 

ohledně umístění fotovolt.panelů na střechách zemědělských objektů v Býkovci. 

- Starosta seznamuje s kupní smlouvou mezi Obcí Kaliště a paní Davidovou , která 

od obce kupuje pozemky p.č.145/10 a 145/11 v k.ú.Býkovec. Tyto pozemky má 

oplocené a delší dobu je užívá. Prodej těchto pozemků byl již zastupitelstvem 

schválen.  

- Starosta seznamuje s dopisem senátora p.Vystrčila, ve kterém  nabízí spolupráci se 

starosty Kraje Vysočina.  

- Odměny zastupitelům obcí budou podle usnesení vlády od 1.1. 2011 kráceny o 5% 

- Starosta předkládá žádost ředitelky MŠ, kde žádá o schválení vyplacení odměny 

z ušetřených prostředků v loňském roce v částce 8.500,-Kč. 

- Starosta seznamuje s rozpočtem na rok 2011 a žádá zastupitele o jeho schválení. 

 

V diskuzi seznamuje místostarosta s vlastnictvím pozemků pod kulturním domem a 

kolem něho. Do budoucna se musíme zabývat majetkoprávními vztahy těchto 

pozemků.  

 

U s n e s e n í : 

1. Zastupitelstvo schvaluje jednomyslně všemi hlasy částku 8.500,- z ušetřených 

prostředků  na odměny ředitelce MŠ . 

2. Zastupitelstvo bere na vědomí provedení inventarizace 

3. Zastupitelstvo bere na vědomí krácení odměn zastupitelům o 5% od 1.1.2011. 

4. Zastupitelstvo schvaluje jednomyslně všemi hlasy rozpočet na rok 2011. 

5. Zastupitelstvo souhlasí jednomyslně všemi hlasy s kupní smlouvou pro paní 

Davidovou na odprodej pozemku v Býkovci za částku 100,-Kč/1 m2 a doporučuje 

starostovi smlouvu potvrdit. 

6. Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. 

7. Zastupitelstvo obce ruší Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:              

OZV č. 2/2003 o místních poplatcích ze dne 16.12.2003.  

 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

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

                 Zapsal                                  ověř.zápisu                             starosta 


