
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne27.12.2011. 

 

 
 Zasedání zastupitelstva obce Kaliště zahájil v 18,00 hod.starosta. Přítomni jsou všichni 

členové zastupitelstva, jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p. Romana Krafku. 

 

 V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z minulého zasedání, konaného 

dne 7.12.2011. Zápis je schválen a podepsán ověř. zápisu.  

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y :  

- Úřadem pro jadernou bezpečnost byl zjištěn zvýšený výskyt radonu v pitné vodě. 

Závada na elektroinstalaci odradonovacího  zařízení ve vodojemu byla odstraněna.  

- Firma TřešťskoNet Petr Nováček nabízí zřídit bezdrátový internet v naší obci. 

Podmínkou je umístění stanice na věži Obecního úřadu. Obecnímu úřadu by byly 

poskytnuty internetové služby zdarma. Starosta žádá zastupitelstvo o vyjádření. 

- Starosta předkládá zastupitelstvu obce ke schválení rozpočet na rok 2012. 

- JSDH žádá o zakoupení hasičské uniformy pro velitele p. Romana Krafku.  

- Starosta seznamuje s rozpočtovým opatřením č. 4/2011.  

- V roce 2012 bude nutná oprava a výměna vodovodního ocelového potrubí, které je 

ve velmi špatném stavu. Vodovodní potrubí vede přes zahradu p. Františka Pizi. 

Nahradí se potrubím plastovým. 

Předseda inventarizační komise seznamuje zastupitelstvo s výsledky kontroly.  

U s n e s e n í :  

23.  Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení bezdrátového internetu v naší obci a 

        umístění zařízení pro příjem na budově OÚ. 
        HLASOVÁNÍ:     PRO     7            PROTI     0              ZDRŽEL SE     0 

       Výsledek:  Přijato 

 

24.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012.                    
      HLASOVÁNÍ:    PRO     7            PROTI     0              ZDRŽEL SE     0 

       Výsledek:  Přijato 

 

25.  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení hasičské uniformy pro velitele JSDH p. Romana 

       Krafku.  

      HLASOVÁNÍ:    PRO    7             PROTI    0               ZDRŽEL SE     0 

       Výsledek:  Přijato 

 

26.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 / 2011. 

       HLASOVÁNÍ:      PRO   7             PROTI    0                ZDRŽEL SE    0 

       Výsledek:  Přijato 

 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ve 20 hod. ukončil.    

 

 

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

       zapsal                                       ověř. zápisu                                 starosta                                                                                                                                                                                                                                                       


