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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 9. zasedání konaného dne 4. 6. 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. Pizu. 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné návrhem programu zasedání zastupitelstva: 

1. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

3. Informace starosty obce 

4. Diskuse, různé 

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. 30/2015 bylo přijato 

3. Informace starosty obce 

 Starosta navrhl naplánovat pauzu mezi zasedáními přes letní měsíce. Nejbližší zasedání bude 

2. 7. a následující by se pak konalo až v září. Ostatní zastupitelé souhlasili. 

 Starosta poděkoval místostarostovi za vytvoření a spuštění nových internetových stránek 

obce (stejná adresa - www.obec-kaliste.cz). Jakékoliv náměty na jejich úpravy a zlepšení jsou 

vítány. 

 Starosta poděkoval SDH za účast na taktickém cvičení v Janštejně, kde proběhl zásah u 

fiktivního požáru výchovného ústavu.  

 Starosta opět poděkoval účastníkům brigád. 

 Starosta poděkoval p. Kučerovi a ostatním obyvatelům místní části Býkovec za velmi 

vydařenou pouť.  

 Starosta poděkoval p. Kučerovi za řešení záležitostí týkajících se pozemků a staveb v katastru 

obce. V poslední době bylo v této oblasti mnoho vyřizování. 

 Starosta informoval, že na základě požadavku katastrálního úřadu OÚ přidělil nová dvě čísla 

popisná. Jedná se konkrétně o rozdělení klubovny SDH (původní č.p. 60) a kulturního domu 

(nově č.p. 93) v Kališti. Druhá změna byla provedena v Býkovci – kulturnímu zařízení bylo 

přiděleno č.p. 41. V této souvislosti starosta apeloval na občany obce, aby ti, kteří tak ještě 

neučinili, své domy označili cedulkami s čísly popisnými. V mnoha případech tomu tak totiž 

není a mohly by v budoucnu vzniknout zbytečné komplikace. 

 Starosta informoval o brigádě, která proběhne v sobotu 6. 6. od 9:00 v klubovně SDH. 

Proběhne zde první fáze plánované rekonstrukce WC – bourání. Na suť, která při bourání 
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vznikne starosta objednal kontejner na 5t u firmy A.S.A. , přičemž obec bude hradit pouze 

dopravu a přistavení tohoto kontejneru. 

 Starosta přednesl dva požadavky ředitelky MŠ.  

-  První z nich se týkal příspěvku na vybavení zahrady školky. Paní ředitelka plánuje nákup 

dětské zahradní sestavy v ceně zhruba 36 000,- Kč. Většinu této částky se jí již povedlo 

sehnat od sponzorů a vstupného vybraného na nedávném sousedském posezení. Protože 

bude nové vybavení v areálu školky sloužit nejen dětem navštěvujícím MŠ, požádala obec o 

příspěvek ve výši 5 000,- Kč. 

-  V druhém požadavku p. ředitelka zmiňuje aktivní přístup svých podřízených nad rámec 

jejich povinností, a proto navrhuje a žádá obec o příspěvek 5 000,- Kč na mimořádné 

odměny.  

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje příspěvek 5 000,- Kč MŠ na nákup dětské zahradní sestavy 

a příspěvek 5000,- Kč na mimořádné odměny zaměstnancům MŠ: 

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. 31/2015 bylo přijato 

 Starosta přečetl žádost rodiny Uhrinových, kteří žádají snížení nájemného za obecní byt, 

který mají v nájmu, na 500,- Kč. Plánují se totiž k 30. 6. 2015 odstěhovat a byt využívat jen 

příležitostně. Upozornili rovněž na nelichotivý stav tohoto bytu. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje snížení nájemného rodině Uhrinových na 500,- Kč: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro zdržel se pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 Usnesení č. 32/2015 bylo přijato 

 V souvislosti s odstěhováním Uhrinových z obce se řešila otázka provozu obecní knihovny, 

který měla doposud na starosti právě p. Uhrinová. Ta informovala přítomné o tom, že bude 

dále knihovnu vést p. Navrátilová, se kterou je již domluvena a která má o knihovně přehled, 

protože zde již dříve vypomáhala a zastupovala p. Uhrinovou. Není proto potřeba zaškolení 

nového zaměstnance. Nakonec p. Uhrinová doplnila, že je aktuálně v knihovně zhruba 2200 

knih + knihy z výměnného fondu. 

 Starosta přednesl oznámení o zahájení stavebního řízení. Jedná se o energetickou stavbu 

firmy E.ON, která provádí rekonstrukci sítě nízkého napětí. Tuto informaci dostala obec 

pouze na vědomí a nevyplývají z ní žádné povinnosti. 

 S firmou A.S.A. byl domluven odvoz chemikálií z učebny chemie v bývalé ZŠ. 

 V Býkovci přibyla nový velký kontejner na plasty. Původní nádoby najdou využití pro jiné 

účely. Firma A.S.A. je spokojena s důsledným tříděním odpadů v naší obci a prostřednictvím 

starosty vyjádřila občanům naší obce pochvalu. 

 Starosta informoval o tom, že občané nemají vhazovat větve přímo do nádoby na bioodpad. 

Požádala o to kompostárna, která se o odvoz a likvidaci bioodpadu stará. Důvodem je 

problematické následné oddělování větví od zbytku odpadu na třídící lince. Starosta věc 

uzavřel s tím, že vydal oznámení, aby občané větve odkládali vedle kontejneru a firma si je 

při odvozu sama navrší na zbylý odpad. 

 V červenci proběhne plánovaná rekonstrukce místních komunikací financovaná částečně 

z programu pro obnovu venkova a částečně z rozpočtu obce. 

 Starosta informoval o pozvánce na zasedání Mikroregionu Telčsko, které proběhne 10. 6. Za 

naši obec se zúčastní on, případně také místostarosta. 
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 Starosta navrhl ukončit členství ve Sdružení místních samospráv, kam obec vstoupila v roce 

2007. Toto členství obci nepřineslo žádný efekt, navíc se za něj platí 2 500,- Kč za rok. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje ukončení členství ve Sdružení místních samospráv: 

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. 33/2015 bylo přijato 

 Do schránky OÚ přišel exekuční příkaz na p. Radě, který obci dodnes dluží za nájemné. 

Peníze budou odváděny z platu jeho manželky. P. Uhrinová doplnila, že Raďovi rovněž 

nevrátili zhruba 10 ks knih do obecní knihovny. Několik z nich pocházelo z výměnného fondu 

a je tak možné, že bude po obci vymáhána náhrada za ně. 

 V Kališti (konkrétně v budově MŠ) proběhl rozbor vody, který potvrdil, že voda v naší obci je 

vysoce kvalitní, téměř kojenecká. V Býkovci rozbor proběhne na přelomu června a července. 

 5. 6. Proběhne na OÚ schvalování lesního hospodářského plánu. Je v něm zahrnut plán těžby 

na následujících 10 let. 

4. Diskuse, různé 

 P. Piza upozornil, že firma p. Vrbenského zatím nedodala slíbenou chráničku. Záležitost bude 

urgována. Zároveň se při tom domluví osvětlení čekárny a přípravy na osvětlení vánočního 

stromku. 

 Starosta vyzval občany, aby přišli se svými náměty na článek do obecního zpravodaje, případně 

aby článek sepsali a zaslali na e-mail starosta@obec-kaliste.cz nebo zpravodajkaliste@centrum.cz 

 Starosta ve spolupráci s p. Kaláškem zmínili nápad uspořádat novou akci, kterou jsme v obci ještě 

neměli – rybářské závody, které proběhnou 19. září u požárních nádrží v Kališti.   

 P. Krafková pochválila povedené akce v Býkovci i Kališti, dále pak práci starosty a zastupitelstva. 

Navrhla také obnovit v Kališti pouť. 

 P. Piza připomněl nutnost úpravy obrubníků u vjezdu do MŠ před plánovanou rekonstrukcí 

komunikace – bude provedeno brigádně do konce měsíce. 

 Starosta poděkoval p. Kučerovi za zajištění opravy vodoměrů. V průběhu června a července 

proběhne kontrola všech vodoměrů v Kališti a v Býkovci. P. Uhrinová požádala o vyúčtování vody 

k 30. 6. z důvodu stěhování. 

 P. Zapletalová upozornila zastupitelstvo, že nemá možnost přístupu ke svému vodoměru a je tak 

problém mimo jiné při jeho každoročním odečítání. Starosta slíbil úpravu vodoměru - plánuje 

pokračovat ve spolupráci s p. Prokůpkem, který již pro obec vodoměry přemisťoval dříve. 

 Starosta informoval o tom, že na konci května přišlo odškodnění za vykradené kulturní zařízení 

v Býkovci. Za obdržený obnos budou pořízeny nové dveře do KD v Býkovci. Starosta doplnil, že je 

nedávno nainstalovaný zabezpečovací systém v tomto objektu plně funkční. 

 Starosta informoval o údržbě obecní zeleně – připomněl, že sečení obecním traktorem bude 

provádět pouze on nebo místostarosta. 

 Starosta přečetl zprávu od p. Šindeláře, který upozornil, že nebyly doposud zpřístupněny stránky 

honebního společenstva Kaliště – toto měl na starosti místostarosta. Stránky honebního 

společenstva byly zpřístupněny v den konání zastupitelstva společně s novým obecním webem, 

takže je záležitost již vyřešena. 

 P. Brychta se ptal na možnost zapůjčení obecní bubnové sekačky. Zastupitelé jej však upozornili 

na to, že zařízení není již pravděpodobně funkční a momentálně se ani nepoužívá. Zastupitelstvo 

plánuje tento stroj odprodat. P. Brychta by odkup zvážil. 

 Starosta informoval o plánovaném nákupu štítkovače na evidenci majetku. 
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Starosta ukončil zasedání ve 20:05 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další 

zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 2. 7. 2015 opět v zasedací místnosti  OÚ 

Kaliště od 19 hodin.  

 

 Zápis zapsal:  Roman Krafka        ________________________ 

 

Zápis ověřili: Vlastimil Snížek      _________________________ 
 

                      František Piza         _________________________ 

 

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________ 

 

 

 


