ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 6. zasedání konaného dne 5. 3. 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 dále konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno všech 7
členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Na zasedání je rovněž přítomno několik
hostů (viz prezenční listina).

1. Určení ověřovatele a zapisovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Snížka a p. Kučeru.

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Informace starosty obce
Údržba veřejné zeleně
Diskuse, různé

K navrženému programu nikdo nevznesl připomínku ani návrh na doplnění.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
Pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2015 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 Dne 9. 2. 2015 proběhlo přezkoumání hospodaření obce. Provedla jej Ing. Rezničenková
z úseku přezkoumání hospodaření obcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Žádné vážné
nedostatky shledány nebyly. Závěrečnou zprávou z tohoto přezkoumání se bude
zastupitelstvo podrobněji zabývat na příštím zasedání. Starosta následně zmínil několik
výtek: zápisy ze zastupitelstva jsou v pořádku, ale je nutné vždy určit dva jejich ověřovatele –
doposud byl vždy jeden ověřovatel. Není správný postup pro schvalování rozpočtových
opatření, kdy účetní vyhotovila konečnou podobu a teprve následně o něm zastupitelstvo
hlasovalo. Aby k uvedenému nedocházelo, navrhl starosta následující
usnesení - zastupitelstvo pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn do neomezené
výše příjmů a výdajů, které budou následně projednány na následujícím jednání
zastupitelstva obce:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2015 bylo přijato
 Již téměř všichni obyvatelé a chalupáři zaplatili za vodu a TKO. Ostatní starosta vyzývá, aby
tak učinili, co možná nejdříve.
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 Byl stanoven nový termín kontrol finančního a kontrolního výboru na 1. 4. 2015 od 17:00
hodin.
 Firma RWE navrhla uzavření nové smlouvy na plyn, na základě které obec zaplatí o 6% méně.
 Firma SETO přepracovala technické řešení přeložení vedení NN v Býkovci na protlak.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje nové technické řešení přeložení vedení NN v Býkovci:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2015 bylo přijato
 Bude zrušen plynoměr v klubovně SDH, kde se topí dřevem.
 Obec má povinnost provést energetický audit na obecních budovách a umístit na viditelných
místech v každé z nich tzv. energetické štítky. Starosta podotknul, že se jedná o relativně
nákladnou záležitost, která obec bude stát několik desítek tisíc Kč.
 Z katastrálního úřadu pro Vysočinu přišel návrh na nové rozdělení pozemků v místě hranice
katastrálního území obcí Kaliště a sousední obce Jihlávka. Jde o pozemky pod dříve
postavenými budovami, jejichž ohraničení vede středem těchto budov a stavby tak leží z části
v katastru obce Kaliště a z části v katastru Jihlávky. Nové rozdělení pozemků, které bude
znamenat „výměnu“ částí pozemků mezi obcemi, tyto nejasnosti vyřeší a jasně určí, kde
vlastně budovy leží.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje převedení části pozemku v majetku obce Kaliště do
majetku obce Jihlávka a převedení části pozemku v majetku obce Jihlávka do majetku obce
Kaliště dle návrhu Katastrálního úřadu pro Vysočinu:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
Pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2015 bylo přijato
 Na základě doporučení proběhlé kontroly hospodaření je vhodné vyřešit dluh firmy Jednota
Třešť za vodné z roku 2012 ve výši 450 Kč. Jelikož tato firma neexistuje, dal starosta hlasovat
o převedení tohoto dluhu mezi nedobytné pohledávky:
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje převedení dluhu za zaniklou firmou Jednota Třešť ve výši
450,-Kč mezi nedobytné pohledávky:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2015 bylo přijato
 Pravděpodobně v měsíci dubnu proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Termín bude zveřejněn na úřední desce, včetně elektronické .
 Obec využije službu GoSMS sloužící k informování občanů pomocí SMS, o které starosta
informoval na minulém zasedání. V příštím vydání zpravodaje budou uvedeny informace, jak
mají občané postupovat, aby informace od obce touto formou dostávali.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje zavedení služby GoSMS:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2015 bylo přijato
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 Pan Kuba pohotově zastavil vodovod při havárii a zamezil tak větším ztrátám. Starosta mu za
toto poděkoval.
 Starosta dále poděkoval občanům za účast na brigádách a informoval, že v sobotu 14. 3. od
9ti hodin proběhne další, která bude tentokrát zaměřena na budovu OÚ.
 Obec jedná s SÚS o opravě místních komunikací, která bude financována jednak z obecního
rozpočtu a také z dotace POV. Počítáno je s již několikrát zmíněnými plochami: prostor pro
popelnice u OÚ, prostor před garážemi, chodníky u MŠ. Zastupitelé p. Kučera a p. Kalášek
v nejbližší době obejdou území obce a navrhnou, které další povrchy by se měly
rekonstruovat. P. Kalášek dodal, že by bylo potřeba opravit víko kanálu poblíž autobusové
zastávky, který se neustále propadá.
 Bylo vytyčeno, kudy vede vodovod ve spodní části obce, který obec plánuje také
rekonstruovat. Původně se měla tato rekonstrukce provádět letos, ale jelikož je již dotace pro
letošní rok využita na opravy komunikací, přesune se tato akce do roku příštího.

4. Údržba veřejné zeleně
Do údržby veřejné zeleně bude zapojeno co nejvíce občanů. Sečení obecním zahradním traktorem již
nebude provádět P. Snížek, ale starosta, případně místostarosta. Dosečení návsi bude provádět p.
Piza a p. Fišer, sečení kolem hřiště p. Jar. Šindelář. Dosečení kolem „horničáku“ bude nadále provádět
p. Jan Šindelář. Zbylé plochy, kam se nedostane traktor, doseče p. Mura. V Býkovci zůstane dle
informací p. Kučery všechno při starém. Větší plochy má na starosti on, zbylé plochy si rozdělí místní
občané a chalupáři. P. Kučera při této příležitosti požádal o nákup pohonných hmot. Starosta
informoval, že budou vyčleněny peníze na nákup pohonných hmot do soukromých strojů, aby nebyly
obecní plochy sečeny na náklady občanů. P. Kalášek připomněl nutnost ošetřovat plevel a také navrhl
odstranění keřů u rampy na opravu automobilů, kde kořeny narušují zeď. Dále zmínil instalaci trubky
k zasazení vánočního stromku na návsi. P. Piza se dotázal, jestli se bude realizovat odstranění
obrubníků z návsi. Na tyto práce bude stanoven termín. P. Navrátilová se bude zabývat návrhem
doplnění okrasných keřů na návsi. P. Krafková bude mít nadále na starosti údržbu pomníku u
obchodu a jeho okolí.

5. Diskuse, různé
 P. Navrátilová požádala obec o úpravu přístupu na asfaltové hřiště, který je v současné době
zanedbaný. Starosta přislíbil nápravu začátkem dubna.
 P. Brychtová uvedla v souvislosti s péčí o obecní zeleň, aby byl živý plot, který odděluje jejich
pozemek od pozemku Hájkových, udržován vyšší. Důvodem je význam tohoto plotu pro snížení
zápachu, který se šíří od traktoru zaparkovaného na sousedním pozemku. Dále upozornila na
olejové skvrny, které pod sebou traktor zanechává. P. Zapletalová k tomuto dodala, že je
traktorem rovněž zničen chodník, přes který traktor přejíždí při odbočování z hlavní silnice.
Starosta navrhl udělat v tomto místě nájezd.
 Starosta přednesl požadavek pana Šindeláře na přístup k jeho pozemku pod kulturním domem z
hlavní silnice přes obecní pozemek. Starosta dal o požadavku pana Šindeláře hlasovat:
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje požadavek pana Šindeláře za těchto podmínek: nebude
narušen povrch hřiště, zvláště pak základny pro požární útok. Dále p. Šindelář na vlastní náklady
upraví plot u hřiště, kudy bude ke svému pozemku přistupovat – část plotu bude odnímatelná.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek
Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2015 bylo přijato
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 P. Zapletalovou zajímalo, kdy proběhnou revize kotle a komína v bytovém domě. Starosta p.
Zapletalovou ujistil, že jsou revize naplánovány po konci topné sezony.
 Starosta informoval, že budou na jaře zkontrolovány vodoměry a plomby na nich. P. Kuba
doplnil, že cca 2/3 vodoměrů jsou zastaralé.
 P. Kalášek požádal o povolení nakupovat drobné nářadí, které bude chybět v garáži ve „školičce“,
bez nahlášení nákupu starostovi předem. Starosta souhlasil.
 P. Šindelář informoval, že je nyní připojen do elektrické sítě z kulturního domu přes odpočtový
jistič.
 P. Šindelář informoval, jakým způsobem lze naložit s bateriemi nouzového osvětlení kulturního
domu. Byla by zřejmě možnost prostřednictvím specializované firmy baterie uvést do chodu.
Musí se zjistit typ baterií, aby firma mohla navrhnout postup k repasování baterií.
 P. Kuba poukázal v souvislosti s výše zmíněnou havárií vodovodu na jeho závažné nedostatky.
Není totiž zcela popsáno, kde jsou jednotlivé uzávěry, a tak je velice problematické uzavřít
v případě problému požadovanou část. Starosta s p. Navrátilovou navrhli konzultaci se staršími
obyvateli, kteří mají zřejmě v této oblasti největší přehled. Konkrétně se jedná o p. Šindeláře st. a
p. Pulkraba. P. Kalášek navrhl následné zakreslení plánu uzávěrů a také umístění klíče na
uzavírání na dostupné místo, aby byl vždy k dispozici.
 P. Kalášek informoval o EZS odmontované z bývalé ZŠ. Pokud ji obec bude chtít využít pro jiný
objekt, bude muset znát administrátorské kódy, které jsou buď v dokumentaci (podle p. Uhrínové
je v bývalé ředitelně) nebo je bude vědět zhotovitel (podle p. Krafkové je to p. Deyl)
 Starosta informoval, že byla dokončena instalace EZS v kulturním objektu v Býkovci a zbývá
pouze aktivovat SIM, která odesílá varování.
 Starosta upozornil na to, že stále není dokončen EZS v MŠ. Obec se snaží jednat s p. Sedlákem
z Počátek, který instalaci prováděl. Zatím neúspěšně.
 P. Navrátilová informovala o tom, že byla z archivu OÚ přesunuta část knih do obecní knihovny.
Zbylé knihy budou přesunuty v nejbližší době.
 Místostarosta informoval o tom, že firma DOSIP, která obci nabízí instalaci měřičů rychlosti,
zaslala vizualizaci, kam by bylo měřiče vhodné umístit. Zastupitelstvo postup v této záležitosti
vzalo na vědomí, ale měřiče bude řešit až v příštím roce.
 Místostarosta informoval o tom, že počítač přesunutý z obecního úřadu do knihovny je již
připojen k internetu.
 Starosta informoval o plánované instalaci poměrových indikátorů do bytového domu, o které již
informoval na minulém zasedání. Situací nadále řeší místostarosta.
 P. Kalášek informoval, že bude u čekárny nainstalováno osvětlení.
Starosta ukončil zasedání ve 20:20 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 2. 4. 2015 opět v zasedací místnosti OÚ
Kaliště od 19 hodin.
Zápis zapsal: Roman Krafka

________________________

Zápis ověřili: Vlastimil Snížek

_________________________

Jindřich Kučera

__________________________

Starosta: Ing. František Szczyrba________________________

Přílohy: Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
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