ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 15. zasedání konaného dne 7. 1. 2016
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 zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Pizu 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
POV 2016
Diskuse, různé

Starosta navrhl přidání bodu Rozpočtové opatření č. 5/2015 jako 4. bodu zasedání a dal o schválení
programu hlasovat.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva včetně bodu o rozpočtovém
opatření č. 5/2015:
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. 1/2016 bylo přijato

3. Informace starosty obce
 Zimní údržba místních komunikací v Kališti zatím probíhá svépomocí – vyhrnuje se brigádně
obecním traktorem, na který budou v nejbližší době instalovány řetězy. Brigádnické hodiny
se budou opět zapisovat do sešitu tak, jako tomu bylo loni. V případě, že napadne více sněhu
a vyhrnování obecním traktorem bude nedostatečné, je zajištěna farma Javořice-Jihlávka,
která vyhrnutí provede a která provádí vyhrnování v Býkovci.
 Začínají se plánovat rekonstrukce v interiéru klubovny SDH. Nejprve bude vyměněna
podlahová krytina. Jako nejvhodnější se jeví dlažba. Starosta počítá s částkou cca 300 Kč/m2.
P. Kalášek, Jakoubek a místostarosta byli pro pořízení kvalitnější a dražší dlažby za cenu cca
700 Kč/m2. Po krátké diskuzi, kdy byl zvažován možný podíl na financování dlažby sborem
SDH, se zastupitelé shodli na pořízení dražší dlažby a na tom, že bude obec financovat pevné
(zejména stavební) součásti klubovny a SDH bude platit ostatní vybavení (myčka, lednice,
atd.). Kromě rekonstrukce podlahy bude provedena oprava omítek a rozvodů elektřiny a
vody. Na všechny tyto akce bude předem stanoven rozpočet.
 9. 1. 2015 proběhne od 9:00 hodin inventura majetku obce. Inventury MŠ byly provedeny
dle plánu inventur v prosinci 2015.
Stránka 1 z 3

 Od 15. 1. 2015 se začnou vybírat poplatky za svoz TKO a psa. Obec již obdržela nálepky na
popelnice od firmy A. S. A., která je nově přejmenována FCC-group a nálepky tak mají jiné
logo. Poplatky za TKO je nově možné zaplatit ve 2 splátkách /týká se trvale žijících obyvatel/.
 Účetní roční uzávěrka proběhla v pořádku.
 Přišel návrh společnosti Lesy ČR a. s., která vlastní malý pozemek poblíž domu č.p. 84, na
jeho prodej. P. Piza navrhl jej nabídnout k odkupu některému z obyvatelů, jejichž pozemky
sousedí s projednávaným pozemkem.
 Přišla nabídka firmy Proxima Bohemia na umístění článku o naší obci v knize o obcích. 1/6
stránky je zdarma, celá stránka by potom obec vyšla na 10 000,- Kč. Starosta ani ostatní
zastupitelé neviděli smysl investovat do této služby peníze. Starosta dále informoval, že
nabídek tohoto typu chodí poměrně mnoho.
Usnesení - zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním celostránkového inzerátu v knize o
obcích:
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. 2/2016 bylo přijato

4. Rozpočtové opatření 5/2015
 Starosta přednesl rozpočtové opatření, které bude vyvěšeno na úřední desce. Dělalo se z důvodu
srovnání rozdílů mezi původně plánovaným rozpočtem a skutečností k 31. 12. 2015.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 5-prosinec 2015:
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. 3/2016 bylo přijato

5. Program obnovy venkova 2016
 Starosta přednesl závěrečnou zprávu programu obnovy venkova za rok 2015. Obec tuto dotaci
využila na rekonstrukci místních komunikací. Dotace činila 105 000,- Kč, což tvořilo 40%
z celkových nákladů (přibližně 260 000). Zbývajících 60% hradila obec ze svého rozpočtu.
 Starosta přednesl oblasti, na které půjde dotace využít v letošním roce. Mimo jiné se jedná o
rekonstrukce radnic, MŠ, ZŠ, kulturních domů, zbrojnic SDH (nezahrnuje požární sport),
komunikací, chodníků, atd.
 Zastupitelé poté přicházeli se svými návrhy na využití dotace z programu obnovy venkova 2016:
o Starosta by byl pro postupnou rekonstrukci chodníků, která by se z důvodu finanční
náročnosti realizovala v několika následujících letech, přičemž by se vždy využila zmíněná
dotace.
o Místostarosta navrhl rekonstruovat vrata k hasičské zbrojnici, která jsou ve špatném stavu.
Částka na rekonstrukci však nebude v takové výši, aby se dotace efektivně využila, proto
budou vrata rekonstruována z rozpočtu obce.
o P. Jakoubek navrhl vyasfaltování jedné z místních komunikací (cesta vedoucí k č.p. 9). Stejně
jako v případě návrhu místostarosty se zastupitelé shodli, že náklady nebudou tak vysoké,
aby se dotace využila v maximální míře, a proto bude případně hrazena z obecního rozpočtu,
který s investicemi do oprav místních komunikací počítá.
o P. Kalášek navrhl opravit vrata i komunikaci, což ale bohužel možné není, protože ji lze využít
pouze k jednomu účelu. P. Kalášek upozornil, že bude potřeba rekonstruovat i komunikace
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před domem u Družkovských. P. Krafková připomněla také špatný stav komunikace u
Navrátilů a opět zanesenou odtokovou struhu v těchto místech.
 Starosta na závěr uvedl, že bude možné čerpat i další dotace a dal hlasovat o návrhu využít dotaci
z programu obnovy venkova pro rok 2016 na rekonstrukci části chodníků.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje využití dotace z programu obnovy venkova pro rok 2016
na rekonstrukci části chodníků:
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. 4/2016 bylo přijato

6. Diskuse, různé
 Starosta uvedl, že bude v zimním období zorganizována brigáda na vyčištění náletových dřevin
kolem vodojemu. P. Kalášek navrhl, aby se vyčištění nabídlo některému z občanů, který by tak
získal dřevo. P. Piza navrhl dřeviny vytrhat pomocí traktoru. P. Kalášek by byl pro vyřezání a
začištění pařezů frézou, kterou obec již dříve využila na návsi. P. Snížek upozornil na nebezpečí
poškození konstrukce či izolací vodojemu při neopatrném odstraňování dřevin. Starosta zvažuje
navíc opravy plotu kolem vodojemu.
 Místostarosta informoval přítomné o nadcházející tříkrálové sbírce, která proběhne 9. ledna
v odpoledních hodinách.
 Starosta navrhl, po úspěšném provozu zabezpečovacího systému (EZS) v KD v Býkovci, jeho
instalaci také do budovy klubovny SDH Kaliště, případně kulturního domu. Vzhledem k předchozí
úspěšné spolupráci bude osloven p. F. Kalášek.
 P. Kalášek přednesl Závěrečnou zprávu inventarizační komise, která provedla inventuru majetku
MŠ za přítomnosti paní ředitelky. Fyzická inventura proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné
rozdíly.
 P. Piza upozornil na zvýšený nepořádek a hluk v obci, který způsobují někteří jedinci posilnění
alkoholem. P. Kalášek dodal, že je v autobusové čekárně opakovaně namočeno.
 P. Zapletalová se dotázala, zda-li mají klíče od kotelny bytovky také zde již nebydlící nájemníci.
Starosta nechá vyměnit zámek.
 Starosta na závěr pozval přítomné na ples SDH, který se bude konat 16. 1. od 20:30 hodin.
Starosta ukončil zasedání ve 20:50 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 4. 2. 2016 opět v zasedací místnosti OÚ.
Zápis zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

________________________

František Piza

________________________

Jindřich Kučera

________________________

Ing. František Szczyrba

________________________
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