ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 5. zasedání konaného dne 5. 2. 2015
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:00. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšena
na úřední desce obce Kaliště. Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 6 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Omluven je pan Snížek. Na zasedání je rovněž
přítomno několik hostů (viz prezenční listina).
V úvodu zasedání se dostavil pan Pospíšil z firmy DOSIP Servis s.r.o. s cenovou nabídkou a
prezentací možností umístění ukazatele rychlosti ve spodní části obce Kaliště, případně v místní části
Býkovec. Zastupitelé a přítomní občané měli několik dotazů, které jim byly obratem zodpovězeny.
Starosta podotknul, že s případnou realizací počítá až na příští rok. Z diskuze vyplynulo, že nebude
snadné najít vhodné umístění, protože poblíž místa, kam by se měřič rychlosti hodil, nestojí žádný
sloup a musel by se tak připravit nový – náklady minimálně cca 5 000,- Kč. Starosta následně
poděkoval, s panem Pospíšilem se rozloučil a ten zasedání opustil s tím, že bude v jednání s obcí
pokračovat, jakmile bude pořizování měřiče aktuální.

1. Určení ověřovatele a zapisovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Jakoubka a p. Pizu.

2. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, nikdo nevznesl připomínku ani návrh na doplnění.
Zastupitelstvo obce hlasuje o programu zasedání v původní podobě navržené starostou obce:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2015 bylo přijato

3. Zpráva o provedené inventuře majetku obce
Místostarosta přednesl Závěrečnou zprávu inventarizační komise o fyzické inventuře majetku obce,
provedené ve dnech 6. 12. 2014 a 10. 1. 2015. Konstatoval, že inventura proběhla v pořádku a zprávu
předložil starostovi. Přílohou zprávy byl písemný návrh komise na vyřazení, či převedení některých
položek v majetku, případně změnu jejich názvů. Další přílohy obsahovaly přehled hasičských
uniforem (UBO a vycházkových), seznam majetku nezařazeného do inventarizace a soupis majetku
bývalé ZŠ určeného k prodeji. Starosta bere výsledek inventury v MŠ na vědomí s tím, že inventura
proběhla v pořádku.
Zastupitelstvo akceptuje výsledek a závěrečnou zprávu fyzické inventury majetku obce:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2015 bylo přijato
Starosta informoval o plánu inventur na rok 2015. Proběhnou 2 kontroly účetnictví (duben, říjen).
Účastnit se budou členové finančního výboru. Kontrolní výbor bude rovněž kontrolovat usnesení
zastupitelstva a zápisy z jeho zasedání. Starosta si přeje být při kontrolách přítomen.
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4. Diskuse, různé
 Starosta informoval o dalším vývoji jednání firmou SETO v souvislosti s navrhovaným přeložením
elektrického vedení ze sloupu do země poblíž domu Moravových v Býkovci. Firma SETO
reagovala na předchozí vyjádření zastupitelstva, které si nepřálo narušení asfaltového povrchu a
nabídla možnost podvrtu pod vozovkou. P. Kučera se však obává, že je v místě, kudy by podvrt
vedl, položený vodovod. S firmou bude záležitost řešit.
 Starosta informoval o žádosti firmy Fiera a.s. na zřízení věcného břemene na obecním pozemku
před domem Kaláškových čp. 91. Jedná se o již položené elektrické vedení. Firma tímto bude mít
zajištěn přístup pro případné opravy a jiné zásahy.
Zastupitelstvo akceptuje žádost firmy Fiera a.s.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2015 bylo přijato
 P. Kučera informoval o předání žádosti o poskytnutí dotace „Program obnovy venkova Vysočiny
pro rok 2015“ na krajský úřad. Starosta v této souvislosti informoval o tom, že lze dotaci čerpat
pouze na jednu oblast, a proto nepřipadá v úvahu využití dotace zároveň na opravu komunikací a
současně na vodovod, jak bylo původně zamýšleno. Obec se tak rozhodla využít dotaci pouze na
opravu komunikací a vodovod řešit vlastními prostředky v letošním, případně příštím roce (P.
Kučera odhadl opravu vodovodu na cca 40 000,-). V rozpočtu obce je plánována částka 100 000,Kč, kraj Vysočina předpokládá poskytnout každému žadateli dotaci ve výši 104 000,- Kč.
Následně padlo několik návrhů, kde je rekonstrukce asfaltových povrchů nejvíce potřeba:
 P. Kučera zopakoval původně plánované opravy povrchu před garážemi obecní techniky,
chodníků v areálu MŠ, prostoru pro nádoby na odpad (s firmou ASA byla dohodnuta
výměna současných malých nádob na sklo a papír za nové, větší) a části místních
komunikací v Býkovci.
 P. Kalášek navrhl rekonstrukci komunikace vedoucí kolem požárních nádrží na návsi
poblíž domů Družkovských a Matějkových.
 P. Navrátilová požádala zastupitelstvo, aby se s oprav dočkala i cesta před jejím domem.
 Místostarosta informoval o došlých nabídkách na elektronický zabezpečovací systém (EZS) do
kulturního zařízení v Býkovci. Přišly celkem čtyři nabídky, které se od sebe lišily v mnoha
parametrech. Než bude jedna z nabídek vybrána, musí se požádat o upřesnění některých detailů,
aby se vybralo správně řešení. P. Kalášek připomněl EZS odmontovaný z bývalé školy, který je
zabalen v krabici. Mohl by se pravděpodobně využít pro zabezpečení některé z obecních budov,
kde je to aktuálně potřeba. Starosta navrhl, aby se zastupitelstvo v co nejbližší době sešlo a
z nabídek vybralo.
 Starosta připomněl pořízení poměrových indikátorů (měřidel k topení) do bytovky čp. 81, kterým
pověřil místostarostu – ten vybere vhodná zařízení do příštího zasedání. P. Zapletalová se ptala,
zdali bude měřidla platit obec nebo nájemníci, načež byla starostou ujištěna, že toto vybavení
pořídí obec ze svého rozpočtu bez finanční účasti obyvatel bytového domu.
 Starosta informoval o požadavku magistrátu Jihlavy na určení kontaktních osob pro jednání v
oblasti územního plánu obce s tím, že první kontaktní osobou bude starosta sám a druhou p.
Kučera, který má v této oblasti nejvíce zkušeností a doposud ji měl pro obec na starosti. Nikdo
neměl připomínek. P. Kučera doplnil, že je územní plán potřeba aktualizovat zhruba každých pět
let a naši obec toto čeká v roce 2016. Podle počtu změn se částka za aktualizaci pohybuje řádově
od 40 do 50 tisíc korun. Se žádostí na změnu územního plánu může přijít i kterýkoliv občan. Tuto
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změnu však nehradí obec, ale občan sám. Starosta poznamenal, že by bylo vhodné, aby se
případní zájemci o změnu územního plánu (aktuálně např. p. Lukáš, chalupář z Býkovce) včas
přihlásili a o jejich změny se požádalo zároveň s úpravami, o které zažádá obec. Urychlilo a
zpřehlednilo by se tím zdlouhavé řízení, které trvá až dva roky. Nakonec k tomuto tématu
starosta dodal, že je nezbytné mít územní plán v pořádku a aktuální minimálně proto, že se s ním
pracuje v případě čerpání dotačních prostředků.
Zastupitelstvo akceptuje navržené zástupce obce pro jednání v oblasti územního plánu:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2015 bylo přijato
 Starosta informoval o nákupu kávovaru do klubovny SDH za 8000,- Kč. P. Šindelář ml. doplnil, že
SDH „na oplátku“ dodá nápoje na masopustní posezení pořádané obcí 14. února 2015.
 Místostarosta informoval o nákupu fotoaparátu. Byl vybrán fotoaparát Canon IXUS 265 HS
s paměťovou kartou 8GB a USB kabelem za 3 951,- Kč.
 Starosta informoval o žádosti manželů Šindelářových na odkup obecního pozemku, na kterém
mají uskladněné dřevo a obhospodařují jej. P. Kalášek vznesl pochybnost, aby nebyla zúžena či
omezena cesta, která vede kolem. Zastupitelstvo o odprodeji prozatím nehlasovalo a starosta
navrhl místní šetření, při kterém by se domluvilo a načrtlo do mapy rozdělení pozemku tak, aby
byly spokojeny obě strany. Tento návrh by se předložil zastupitelstvu a v případě jeho schválení
by se objednalo přesné zaměření, jež p. Kučera odhadl na 4-5 tisíc Kč. Následně by se sepsala
žádost o rozdělení pozemku na katastrální úřad a odkup se realizoval.
 P. Piza požaduje urgenci oprav vodovodu v KD a „školičce“, které byly objednány u firmy pana
Nezdary, ale zatím zrealizovány nebyly.
 P. Jakoubek požaduje dokončení elektroinstalace v garážích obecní techniky ve „skoličce“, kterou
objednával bývalý starosta. Zastupitelstvo se shodlo, že se buď osloví firma, která s instalací
začala, nebo se obec obrátí na p. Matějku ml., který pro ni v současné době tyto práce provádí a
spolupráce funguje bez problému.
 P. Piza dále připomněl poničenou ceduli začátku obce směrem na Býkovec. Je potřeba zavolat na
SÚS, která zajistí opravu.
 P. Jakoubek informoval, že byla z neznámých důvodů otevřena vrata garáží obecní techniky. Je
možné, že se jedná o závadu, a proto bude potřeba situaci prověřit.
 P. Kalášek dal zastupitelstvu na zvážení pořízení vycházkové uniformy novému veliteli SDH V.
Šindelářovi. Zastupitelstvo bez výhrad souhlasilo.
 P. Piza informoval o zamčeném trezoru se vzduchovkami ve „školičce“, od kterého doposud
nebyly nalezeny klíče. Byl objednán zámečník, který jej otevře za přítomnosti několika zástupců
obce.
 Starosta poděkoval manželům Murovým za úklid tělocvičny. P. Mura v této souvislosti upozornil
na velký nepořádek v tělocvičně a na to, že se situace zhoršuje. Na podlaze se prý čím dál více
objevují černé šmouhy a stopy po křídě. Na důkaz zaslal místostarostovi fotografie tělocvičny
před úklidem. Místostarosta navrhl, aby se zájemci o cvičení zouvali ve „spojovačce“, což bylo
dříve zvykem a je zde k tomuto účelu i botník. Starosta dal p. Murovi pokyn, aby v případě dalších
takových problémů tělocvičnu neuklízel a dal mu vědět. Starosta se na místo dostaví osobně a
rozhodne o dalším postupu.
 P. Zapletalová poděkovala manželům Murovým za zimní údržbu chodníků a prostoru před
čekárnou. P. Mura poprosil obec o pořízení kvalitního hrabla na sníh. Nákupem byl pověřen
místostarosta.
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 Starosta informoval o záležitostech MŠ. Jednal s paní ředitelkou o úpravě chodníku vedoucího ke
školce. Jak již bylo několikrát zmíněno, je problém se zatékáním vody do vchodu školky a chodník
bude vhodné vést kolmo k budově MŠ. Úpravy budou realizovány v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny. Dále se projednávalo vybudování zádveří před vchodem, o které paní ředitelka
již delší dobu žádá. V neposlední řadě se jednalo i o čerpání další možné a již dříve zmiňované
dotace - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015, kterou poskytuje ministerstvo pro
místní rozvoj. Dotace se týká úpravy dětských hřišť a pokryje až 70% nákladů na realizaci. Bylo by
možné ji využít na vybudování nových kvalitních prolézaček v areálu MŠ. Starosta uvedl, že na
zpracování žádosti zřejmě nebude dostatek času, protože by bylo nutné ve velmi krátké době
zpracovat poměrně rozsáhlou dokumentaci. Bude pravděpodobně vhodné tuto záležitost
přesunout na příští rok a patřičně se na ni připravit.
 Starosta informoval o nabídce produktu GoSMS, který umožnuje informování občanů formou
SMS o nejrůznějších událostech. Cenově by služba obec měsíčně vyšla na řádově jednotky
stokorun. Starosta se pořízení nebrání a pověřil místostarostu otestováním této aplikace a
průzkumem konkurenčních řešení před konečným rozhodnutím.
 P. Piza navrhl odpojení plynoměru v klubovně SDH, za který obec měsíčně platí 250 Kč, přestože
se nevyužívá - klubovna je vytápěna dřevem. Obec v této souvislosti bude jednat s firmou RWE,
která plynoměr spravuje. P. Kalášek v rámci tohoto bodu připomněl možný odprodej plynovodu
v majetku obce, který si právě firma RWE pronajímá. Plynovod k odkoupení obec již dříve
neúspěšně nabízela. Přesto je v jejím zájmu řešit prodej opakovaně, dokud se zájemce nenajde.
Obec aktualizuje loňskou nabídku.
 Starosta pozval přítomné na brigádu. Jedná se o úklid v areálu bývalé ZŠ, který byl naplánován na
sobotu 7.2 2015 od 9:00 hodin.
Starosta ukončil zasedání ve 20:30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na
masopustní posezení naplánované na 14. 2. 2015 a také na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 5. 3. 2015 opět v zasedací místnosti OÚ Kaliště od 19 hodin.

Zápis zapsal: Roman Krafka

________________________

Zápis ověřili: Ladislav Jakoubek _________________________

František Piza

__________________________

Starosta: Ing. František Szczyrba________________________

Přílohy:
Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
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