Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Kališti konaného dne
25.4.2007,

Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal členy obecního zastupitelstva a
přítomné místní občany. Konstatuje, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, omluven je pan
Kalášek. Dále je přítomno 10 místních občanů,
V dalším bodě seznamuje starosta s programem zasedání a určuje zapisovatele a
ověřovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem je určen místostarosta Jindřich Kučera,
ověřovatelem p. Krafka František.
Program zasedání:
1. zahájení.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu.
3. Seznamem s prací OZ od minulého veř.zasedání ze dne 20.12.2006./místostarosta/
4. Zpráva starosty,
5. Diskuze
6. Závěr.

Místostarosta seznamuje se zápisy z jedn.porad, které se konaly 3.1.2007,17.1.2007,
14.2.2007,28.2.2007,14.3.2007,28.3.2007.
Se všemi odběrateli pitné vody musí být uzavřeny smlouvy o dodávce vody.
Místostarosta dostává úkol připravit tiskopisy smluv.
Do konce ledna musí být provedena inventarizace majetku. Starosta rozděluje členům
zastupitelstva objekty k inventarizaci.
Starosta seznamuje zastupitelstvo s jedn.dlužníky, kteří neplatí za vodu a popelnice od
r.2002. Dluhy budou vymáhány.
Bude podána žádost na dotaci programu rozvoje venkova na opravu památek. Byl by
opraven pomník před obchodem, kašna a kříže, které jsou na našem katastru.
Po ukončení prac.poměru se starou účetní byla přijata účetní nová- paní Čekalová.
Starosta poukazuje na nepořádek kolem obce. Na inkrimínovaná místa umístil cedule
se zákazem ukládám odpadků.
Bylo podáno oznámení na SÚS Jihlava, že budeme v křižovatce opravovat silnici.
Místostarosta zajistí potřebné doklady a projekt.
Byly podány žádosti na kácení stromů, které byly vyřízeny.
Krajským úřadem byla provedena kontrola hospodaření naší obce. Starosta seznamuje
s výsledky,
S podrobnými zápisy jedn. porad je možno se seznámit na OÚ.
Starosta dále seznamuje se svojí prací a plánem práce v následujícím období.
Došla dotace na opravu památek - 119.000,-, Bude vybrána firma na opravu.
Jsou objednány konteinery na pet.lahve, pokusíme se získat dotaci.

Došla nabídka od firmy PATROL na zabezpečení OÚ, Na tuto akci je možno požádat
o dotaci.
Zastupitelstvo schválilo, aby byl pořízen územní plán. Starosta pověří místostarostu
Jindřicha Kučeru, aby pořízem územ.plánu zajistil
S občany byly podepsány smlouvy na dodávku pitné vody.
V diskuzí byly jedn.připomínky občanů zodpovězeny starostou nebo místostarostou
-

Návrh na úpravu obecní vyhlášky (vybírání poplatku cca 10,-Kč za
dlouhodobě uložený materiál na obecním pozemku )
Navýšit roční nájem za klubovnu SDH.
Zhotovit přístřešek u vchodu do bytovky.
Zajistit odvoz odpadků z Černých skládek okolo obce.
Zakoupit 2 ks kontejneru (s větším obsahem) na PET lahve.
Ořezání suchých větví na památ lípě.
Odstranit křoví okolo bytovky.
Zveřejňovat zajímavostí obce na internetu.
Dobudování chodníku v obci.
Vyřešení protiskluzové dlažby v čekárně aut.zastávky.
Nehospodárné svícení veř.osvětlení.
Články do měsíčníku Naše město a novin Jihlavské listy.
Oprava místního rozhlasu.
Vyčistit a vydesinfikovat obecní vodojem v Kališti a Býkovcí.
Oprava pomníku padlých a úprava jeho okolí.

Závěrem zasedání poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil
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ověř. zápisu

starosta

