
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 7.9.2011. 

 

 
 Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal  zastupitele a přítomné občany. 

Členové zastupitelstva jsou přítomni všichni, místních občanů je přítomno 6. Jako ověřovatele 

dnešního zápisu určuje starosta p.Theodora Kaláška. 

 

 V dalším bodě dává starosta slovo místostarostovi, který seznamuje občany 

s jednotlivými zápisy a usneseními od začátku roku 2011, které byly přijaty. 

 Zastupitelstvo schválilo : 

1. Obecně závaznou vyhlášku, kde se upravují poplatky za psy, poplatek za odvoz 

TKO, vodné a stočné. 

2. Zamítavé stanovisko ke vstupu naší obce do přírodního parku Javořická vrchovina. 

3. Nabídku na úpravu a vybroušení podlah v KD. 

4. Jednací řád obecního zastupitelstva. 

5. Rozpočtové opatření č.1/2011 a č.2/2011 

6. Uloţení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

obce. 

7. Směnu pozemků mezi p. Ing. Luďkem Nechvátalem a Obcí Kaliště. 

8. Kupní smlouvu nezi p. Janem Hájkem a Obcí Kaliště 

9. Zvolení p. Romana Krafku velitelem místního SDH. 

10. Rozdělení parcely 766/1 na 766/1 a 766/11. 

11. Odpuštění pěti nájmů místním hasičům za jejich akce v KD náhradou za 

provedené úklidové práce v KD. 

 

Z p r á v a   s t a r o s t y : 

- Starosta informuje o zamýšleném prodeji školy a Salavovny. Školu se nám 

pokouší prodat realitní kancelář, budovu č.p. 13  prodáváme přes internet sami. 

- Starosta seznamuje s akcemi, které byly do dnešního zasedání ukončeny. 

 Jedná se o :  Provedení oprav a asfaltového povrchu některých místních komunikací,  

                     Provedení oprav kanalizace a sociálního zařízení ve školce 

                     Na základě poţadavku p. Kudrny prořezání a úprava 5 ks. líp v Býkovci. 

                     Zhotovení přístřešku nad vchodem v bytovce. 

                     Průběţné sečení a úklid trávy z veř. prostranství obce. 

                     Přemístění knihovny do budovy staré školy. 

                     Přebroušení a nátěr podlahy v KD. 

           Oprava obecního chodníku 

 

D i s k u z e : 

-  p. Štolba – Dřevo z obec.lesa se prodává cizím lidem, přednost by měli mít domácí. Dále 

má pochybnosti zda je všechno dřevo zaplaceno. Starosta odpovídá, ţe informace o prodeji 

dřeva byly vyvěšeny na obec.tabuli včetně tel. čísla na správce lesa p. Ing. Beneše. 

-  p. Dufek – V lese nad Kalištěmi se zaváţí jámy. Tím vzniká nebezpečí záplav. 

-  p. Štolba – Dle jeho názoru se jámy v lese naváţí nevhodným materiálem. Zaváţení 

skrývky do lesa podle něho je v rozporu s ţiv.prostředím. Starosta odpovídá, ţe srovnávání 

jam p. Máca zaváţí s tím, ţe bude povrch srovnán skrývkou, vzniklé plochy budou osázeny 

po vykácení stromky. Materiál je nezávadný, neboť brusný odpad z kamene je třikrát 

vysoušen a přeházován.  

-  Ředitelka MŠ – Zřízení knihovny vč.veř.internetu bude v brzké době dokončeno, na 

vybavení zahrady v MŠ má dodavatele, který by za poskytnutí dřeva toto vyrobil. 



U s n e s e n í :  

 

18.  Zastupitelstvo obce rozhoduje, aby bylo pozastaveno s okamţitou platností 

       zaváţení děr v obecním lese nad Kalištěmi odpadem z kamene fa. Máca.  

       HLASOVÁNÍ:    PRO      7            PROTI       0           ZDRŢEL SE      0  

       Výsledek:  Přijato 

 

 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ve 21 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

               Zapsal                                     ověř.zápisu                            starosta 

 

 

 

 

 


