Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 2.3.2011.
Zasedání zastupitelstva obce Kaliště zahájil v 18,00 hod.starosta. Přítomno je všech 7 členů
zastupitelstva, jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p. Lojdu Jaroslava.
V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z minulého zasedání, konaného dne 2.2.2011.
K zápisu nejsou připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem.
Zpráva starosty:
- Starosta seznamuje zastupitelstvo s jednacím řádem obecního zastupitelstva.
- Starosta informuje, ţe obec Studená má v plánu zhotovit u Horního Pole kompostárnu. Měli by
zájem i z naší obce odebírat travní odpad, který je moţno kompostovat.
- Je připravena ţádost na dotaci na opravu odpadů a části kanalizace v MŠ.
- Dne 10.3.2011 proběhne na obecním úřadě kontrola České inspekce ŢP Havlíčkův Brod na
základě ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) a podpůrně se řídí kontrolním řádem obsaţeným v části
třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č.
552/1991 Sb.“).
- V březnu bude provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Krajským úřadem kraje
Vysočina, odbor kontroly.
- Starosta seznamuje zastupitelstvo s Jednacím řádem zastupitelstva.
- Pan Jakoubek doručil cenovou nabídku na vybroušení a úpravu povrchu podlah v KD.
Nabídka činí 131.760,-Kč.
- Starosta se pokusí zajistit před úpravou podlah vymalování sálu a soc. zaříz.v KD.
- Starosta prověří, zda je moţno instalovat menší jistič elektroinstalace do KD.
V diskuzi mají zastupitelé připomínky k fakturám za telefony. Starosta faktury prověří. Pan Kalášek
informuje, ţe 1.4.2011 SDH Kaliště provede čištění poţární nádrţe. Jedná se o spodní nádrţ na vsi.
Usnesení:
5.Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na vybroušení podlah v KD v ceně 131.760,-Kč.
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Výsledek: Přijato
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád obecního zastupitelstva.
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Výsledek: Přijato
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil.
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