ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis ze 7. zasedání konaného dne 2. 4. 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. Pizu a p. Kaláška.

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
Schvalování závěrečného účtu obce
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. 17/2015 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 Bez větších problémů proběhlo vybírání poplatků za vodu a TKO. Zbývají poslední dva
občané, kteří nezaplatili za vodu - za svoz TKO zbývá vybrat poplatek od šesti chalupářů,
kteří však mají na platbu ještě čas.
S poplatky vůči obci má bohužel opakované problémy paní Masnicová, která dluží za nájem.
 2. 5. 2015 proběhne svoz objemného a nebezpečného odpadu – Býkovec 9:00-9:10 a
Kaliště 10:30-10:50. Informace o svozu byla vyvěšena na úřední desce.
 V současné době probíhá 1. část rekonstrukce elektroinstalace v KD. Provádí ji p. Matějka
ml. brigádně. Za materiál bylo doposud zaplaceno zhruba 23 000,- Kč. Práce jsou načasovány
tak, aby se vše stihlo dokončit do plánované zábavy, která v KD proběhne 18. 4. 2015.
 Probíhá jednání s firmou TOP dům, s. r. o., která pro obec zpracuje průkaz energetické
náročnosti budov (OÚ a bytovka). Na základě vyhodnocení budou tyto budovy vybaveny
energetickými štítky.
 Obec uzavřela smlouvu s p. Štěpánkem na úklid autobusové zastávky v Býkovci. Ročně se
bude p. Štěpánkovi za tuto činnost vyplácet 2 x 500 ,- Kč.
 Byla zakoupena předplacená karta Vodafone do EZS v Býkovci.
 Kraj Vysočina schválil obci dotaci 105 000,- Kč z programu obnovy venkova na rekonstrukci
místních komunikací, o které se jednalo na několika předešlých zasedáních.
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 Obec plánuje rekonstrukci záchodů v klubovně SDH. Kupovat se bude pouze materiál, na
který si OÚ nechá zaslat nabídky. Aktuální odhad nákladů je zhruba 100 000,- Kč bez DPH.
Práce se následně budou provádět brigádně.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci záchodů v klubovně SDH s tím, že materiál
bude nakoupen a práce provedeny brigádně svépomocí:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
pro
pro
pro
pro
zdržel se
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 18/2015 bylo přijato
 Dne 1. 4. 2015 proběhlo orientační vyměření rozdělení obecního pozemku č. 429/53 v horní
části obce, o jehož část projevili zájem Šindelářovi. Plánují zde skladovat dřevo a již dříve
požádali zastupitelstvo o odkup. Jedná se zhruba o 75m2 a podle p. Kaláška, který byl u
vyměřování přítomen, nebude omezeno využívání obecní cesty, čehož se zastupitelstvo
obávalo, neboť bude ponechán prostor nejméně 1 m mezi cestou a projednávanou částí
pozemku. Před rozdělením pozemku a následným odprodejem bude muset ještě
proběhnout přesné zaměření na náklady žadatelů, u kterého bude přítomen některý ze
zastupitelů.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje možnost zajištění zaměření a rozdělení pozemku 429/53,
následně pak prodej rozdělené části Šindelářovým:
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. 19/2015 bylo přijato
 Šindelářovi rovněž plánují stavbu kamenné jímky 2x2 m o hloubce 1 m. Přestože na toto
povolení nepotřebují, zastupitelstvo o této skutečnosti informovali.

4. Schvalování závěrečného účtu obce
Starosta připomněl proběhlou kontrolu z krajského
zasedání. Poté přednesl zastupitelstvu a ostatním
přezkoumání hospodaření obce, účetní závěrku obce,
rok 2014. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici
následně o jednotlivých položkách hlasovalo.

úřadu, o které již informoval na minulém
přítomným závěrečnou zprávu o výsledku
účetní závěrku MŠ a závěrečný účet obce za
mimo jiné na úřední desce. Zastupitelstvo

Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014:
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. 20/2015 bylo přijato
Uusnesení – zastupitelstvo bez výhrad schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014:
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. 21/2015 bylo přijato
Usnesení – zastupitelstvo bez výhrad schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2014:
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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. 22/2015 bylo přijato
Usnesení – zastupitelstvo bez výhrad schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014:
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. 23/2015 bylo přijato

5. Diskuse, různé
 Místostarosta informoval o proběhlé kontrole komínů v obecních budovách, u kterých byl
přítomen. Závažné nedostatky shledány nebyly. Několik menších nedostatků kontrola nalezla.
Všechny pocházejí z minulých let a nebyly doposud odstraněny. Záležitost bude nutné postupně
vyřešit.
 Místostarosta přednesl požadavky p. Kafkové:
1) perforování dveří kotelny v bytovém domě - plynový kotel se vlivem nízké koncentrace
kyslíku vypíná. Proděravění dveří by přispělo k lepšímu odvětrání prostor a lepšímu
fungování kotle. Zastupitelstvo bude řešit ale jako vhodnější se jeví instalace nuceného
přisávání.
2) špatný stav radiátorů v bytovém domě – radiátory trpí v mnoha místech silnou korozí.
Zastupitelstvo bude situaci prozatím řešit natřením radiátorů, kterým pověří
pravděpodobně p. Vodrážku.
 Místostarosta připomněl, že byla 1. dubna spuštěna služba informování občanů formou
textových zpráv GoSMS a zájemcimají možnost se přihlásit formou SMS ve tvaru „SMS INFO ANO
prijmeni cp“ na čísle 721 610 187. O službě GoSMS byl rovněž článek ve zpravodaji, kde se
občané mohli vše potřebné dočíst.
 P. Zapletalová informovala o problémech se záchody v bytovém domě, ve kterých často dochází
k protékání vody. Zejména při poklesu tlaku při opravách vodovodu, nebo hasičských soutěžích a
trénincích, kdy je zvýšený odběr vody. P. Kalášek navrhl, aby hasiči neotevírali při napouštění
kádě hydrant naplno.
 Starosta informoval o nabídce firmy RENOVA na opravu vodoměrů. Ceny jsou přijatelné a obec
tuto nabídku využije.
 P. Snížek upozornil starostu, že v letošním roce končí cejch na hlavním vodoměru, který byl
doposud v záruce. Bude nutné cejch obnovit.
 Starosta informoval o nabídce pojišťovny DAS na pojištění právní ochrany obcí. Pojistka by se
týkala celého zastupitelstva a paní účetní a sloužila by např. v případě řešení následků
nesprávných úředních rozhodnutí, pracovně - právních sporů, neoprávněného nakládání
s osobními údaji či vymáhání pohledávek. Zahrnuto je také právní poradenství s právníkem na
telefonu. Roční pojistné by stálo zhruba 9 000,- Kč. P. Snížek doporučil ostatním zastupitelům
tuto službu využít.
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smlouvy na pojištění právní ochrany obce
s firmou DAS:
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. 24/2015 bylo přijato
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 P. Piza navrhl, aby se již před „školičku“ nedávala stavební suť. P. Kalášek upozornil, že bude
potřeba dát celkově tento prostor do pořádku a upravit sjezd pro traktor.
 P. Piza informoval o brigádě, při které se budou odstraňovat obrubníky za nádržemi na návsi.
Brigáda proběhne v sobotu 11. 4. 2015 od 8:00. Zároveň bude při této příležitosti upraven výše
zmíněný prostor před školičkou. OÚ vyvěsí informaci o konané brigádě na úřední desce.
 P. Krafková upozornila zastupitelstvo na větší množství štěrku, které se během zimy dostalo do
trávníku nad jejím domem. Štěrk by mohl zkomplikovat sečení trávy.
 P. Kučera informoval o tom, že si občané Býkovce vzali na topení do svého kulturního zařízení 2
stromy, které byly pokáceny v rámci povoleného kácení stromů podél silnice. Celkem bylo
pokáceno zhruba 20 stromů. Dva zmiňované rostly přímo v Býkovci. Byly tak v majetku obce a
bylo možné je využít pro naše účely. Zbylé stromy odveze SÚS.
 P. Kalášek vznesl dotaz, zdali bude p. Navrátilová pověřena plánováním výsadby a údržby obecní
zeleně, jak bylo původně domluveno. Starosta na dotaz odpověděl kladně. P. Piza připomněl
zakopání trubky pro vánoční stromek na návsi. Pro nasvícení stromku bude rovněž potřeba
zajistit napájení, které se pravděpodobně svede ze sloupu veřejného osvětlení.
 P. Kuba informoval o tom, že byla ve školičce dokončena elektroinstalace, která byla urgována.
 P. Kalášek informoval, že se ozval klempíř kvůli opravě střechy na kulturním domě a chodbě mezi
KD a klubovnou SDH. Kvůli počasí doposud nebylo možné domluvené opravy provést. Jakmile se
situace zlepší, opravy se uskuteční.
 P. Kalášek se dotázal, zdali již byly dohledány administrátorské kódy k demontované EZS z bývalé
ZŠ, které by umožnily její další využití. Bohužel kódy zatím známy nejsou.
 P. Kalášek přednesl zprávu o kontrole finančního výboru, která proběhla 1. 4. 2015. Podotknul,
že nebyly shledány žádné rozpory a výbor pouze obci navrhl čerpat ve větší míře dotace.
 P. Jakoubek přednesl zprávu o kontrole kontrolního výboru, která proběhla 27. 3. 2015.
Podotknul, že nebyly shledány žádné nedostatky.
 P. Jakoubek informoval zastupitelstvo o žádosti p. Štěpanovského na nákup starého
nevyužívaného vleku. Starosta navrhl nejprve domluvit cenu. P. Piza doporučil raději využít korbu
tohoto vleku pro ukládání železného šrotu v areálu bývalé ZŠ. Toto se ostatním zastupitelům
zdálo jako nevhodné řešení. Skladování většího množství železného šrotu na jednom
(nehlídaném) místě by podle nich vedlo k jeho rozkrádání.
 P. Jakoubek požádal o nákup nových předních pneumatik na obecní traktor. Cena se podle něj
pohybuje zhruba od 5 do 6 000 za obě. Původní pneumatiky budou uloženy ve školičce
k možnému dalšímu využití. Zastupitelstvo nemělo k tomuto návrhu výhrady. P. Kalášek doplnil,
že se mu podařilo na obecní traktor sehnat závaží. Ve spolupráci s p. Kamanem jej na traktor
připevní.
 Starosta informoval o tom, že bude SDH pořizovat za obcí přidělené peníze tažné zařízení na
zásahové auto, dále nové pneumatiky a střední díl výfuku.
Starosta ukončil zasedání ve 20:30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 7. 5. 2015 opět v zasedací místnosti OÚ
Kaliště od 19 hodin.
Zápis zapsal: Roman Krafka

________________________

Zápis ověřili: František Piza

_________________________

Theodor Kalášek _________________________
Starosta: Ing. František Szczyrba________________________
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