Zápis ze zasedání zastupitelstva obce kaliště, konaného dne 12.5.2011.
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00 hod. starosta. Přítomní jsou všichni členové
zastupitelstva, jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p. Krafku.
V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z minulého zasedání. K zápisu
nejsou připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem.
Zpráva starosty:
Starosta informuje, že podle sdělení realitní kanceláře se vyskytl zájemce o koupi
školy. Měl by zájem ve školní budově šít prádlo a chtěl by budovu školy na splátky po
dobu 13 let splácet měsíčně 32 000 Kč. Zastupitelstvo má názor, aby polovina ceny
byla uhrazena při podpisu smlouvy a druhá polovina uhrazena do pěti let.
Starosta přednesl žádost p. Nechvátala, který navrhuje směnu pozemků v jeho
vlastnictví č.p. 766/8; 826/5; 826/20; 490/7 o celk. výměře 797 m2 za pozemky ve
vlastnictví obce p.č. 12 a 1211/7 o celk. výměře 708 m2, jedná se o pozemek na hřišti,
které nabízí obci za zahradu, která je ve vlastnictví obce.
Starosta informuje, že ze školy byly odprodány některé věci. Jedná se o švédskou
bednu, koza a kůň.
Došla pozvánka na setkání starostů s hejtmanem Kraje Vysočina, které se uskuteční
24. května.
Od finančního úřadu nám byl vrácen přeplatek ze zálohy za spotřebovanou vodu.
Starosta seznamuje s navrhovanou kupní smlouvou, kde Obec Kaliště kupuje od p.
Jana Hájka, Kaliště č. 3 pozemky 833/5, 826/19, 766/10, 97/4, 97/2 v k.ú. Kaliště u
Horních Dubenek.
V diskuzi se zastupitelé zabývali hlavně prodejem bývalé školy.
U s n e s e n í:
1. Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje jednomyslně všemi hlasy směnu pozemků p.
Nechvátala za obecní pozemek, na kterém má p. Nechvátal zahradu. Směna by byla
uskutečněna bez finančního vyrovnání a doporučuje starostovi smlouvu podepsat.
HLASOVÁNÍ:
PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE
0
Výsledek: Přijato
2. Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje jednomyslně všemi hlasy kupní smlouvu, kde
Obec Kaliště kupuje od P. Hájka, Kaliště č. 3 pozemky p.č. 833/5, 826/19, 866/10,
97/4, 97/2 v k.ů. Kaliště u Horních Dubenek a doporučuje starostovi smlouvu
podepsat.
HLASOVÁNÍ:
PRO 7
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Výsledek: Přijato
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ve 20 hod. ukončil.
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-------------------------------ověř. zápisu

---------------------------starosta

