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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 16. zasedání konaného dne 4. 2. 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. Kaláška a p. Snížka 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné s 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. 5/2016 bylo přijato 

3. Informace starosty obce 

 Starosta přivítal p. Kratochvíla z firmy Optimal energy, který přišel s nabídkou na zlevnění 

elektřiny a plynu pro obec. P. Kratochvíl následně popsal, o co se jedná a zodpověděl dotazy 

zastupitelů i ostatních přítomných. Starosta podotknul, že je v tomto směru konzervativní a 

co se týče plynu, nemůže navíc obec z důvodu již zafixovaných cen nic měnit. Byl by v tuto 

chvíli pro vyzkoušení některé z nejvýhodnějších nabídek elektřiny po dobu 1 roku. Ostatní 

zastupitelé se této variantě nebránili. P. Kalášek se dotázal, kdo řeší případné problémy. Na 

to mu bylo odpovězeno, že vše zařídí firma Optimal Energy. P. Jakoubka zase zajímalo, kdo 

opravuje poruchy na vedení. Podle p. Kratochvíla bude infrastrukturu nadále spravovat firma 

E.ON jako distributor elektřiny, na kterého změna dodavatele nemá vliv. 

Usnesení - zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy na změnu dodavatele 

elektřiny na 1 rok: 

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. 6/2016 bylo přijato 

 Starosta doplnil, že firma Optimal energy zprostředkovává bezplatně i kotlíkové dotace pro 

občany. 

 Nadále probíhá výběr poplatků za TKO a psa. Prozatím je vybráno od zhruba 70% obyvatel 

Kaliště. Býkovec je kompletní téměř ze 100%. Poplatky (u trvale žijících občanů alespoň 

jejich první splátka) by měly být zaplaceny do 31. 3. 2016. 
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 Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo využití dotace z Programu obnovy venkova na 

první etapu rekonstrukce chodníků. Starosta podnikl v této věci první kroky, načež zjistil, že 

je situace poněkud komplikovanější, zejména vzhledem k tomu, že se musí jednat mimo jiné 

s KÚ Vysočina, neboť chodníky jsou v majetku KÚ. Proto navrhl pro tento rok tuto akci 

nerealizovat a dotaci využít opět na opravu místních komunikací v Kališti i Býkovci, jako 

tomu bylo loni. P. Kalášek podotknul, že by chodníky mohla opravit SÚS Kraje Vysočina. To 

starosta označil za nepravděpodobné.  Zastupitelé poté navrhovali, které místní komunikace 

by bylo vhodné rekonstruovat. 

Usnesení - zastupitelstvo pověřuje starostu ke změně využití dotace z programu obnovy 

venkova na rekonstrukci místních komunikací: 

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. 7/2016 bylo přijato 

 Dne 7. 1. přišel návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v Býkovci u domu Moravových. 

Jedná se o již dříve projednávané přeložení přípojky NN do země, kdy obec požadovala 

podvrt pod silnicí, namísto hloubení. Firma E.ON získá zřízením věcného břemene přístup 

k tomuto vedení pro případné opravy. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene týkajícího se přípojky NN 

v Býkovci u domu Moravových a pověřuje starostu podepsáním smlouvy: 

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. 8/2016 bylo přijato 

 Odbor životního prostředí v Jihlavě zjistil chyby v projektu opravy rybníku v Býkovci, kterou 

realizují rybáři. Obec o tom byla pouze informována. 

 V lednu si na základě obcí dříve podaného inzerátu prohlídli pavilon bývalé ZŠ včetně 

přilehlého pozemku zájemci o jejich odkoupení. Tyto nemovitosti se již řadu let nevyužívají a 

jsou nabízeny k prodeji.  Pokud bude zájem o koupi vážný, bude nutno nechat přesně vytýčit 

a oddělit část pozemku, která bude součástí prodeje. Obec by mohla také nemovitost pouze 

pronajmout. P. Jakoubek a p. Kalášek jsou jednoznačně pro prodej. 

 Starosta poděkoval za odklizení sněhu, přestože jej letos zatím moc nenapadlo. Poděkoval 

panu Jakoubkovi za vyhrnování sněhu z komunikací obecním traktorem a také panu Murovi 

za údržbu chodníků. 

 Starosta jednal s ČS o optimalizaci bankovních poplatků. Letos se podařilo získat roční 

úsporu cca 6 000,- Kč za poplatky a vedení obecního účtu. 

 Byla zahájena rekonstrukce klubovny SDH. Prozatím bylo investováno cca 28 000,- Kč na 

elektroinstalaci, část materiálu bude použita také v KD. Za stavební materiál bylo zaplaceno 

zhruba 7 500,- Kč. Rekonstrukce probíhá intenzivně a otevření se plánuje zhruba do 14ti 

dnů. P. Piza a p. Jakoubek upozornili na problém s obklady. Vzhledem k velkému žáru od 

kamen hrozí jejich odlupování. Tomu se musí zamezit dodatečnou instalací obkladu kamen , 

aby nedošlo k poškození obkladů. 

 Nadále je v řešení zabezpečovací systém do klubovny a KD – řeší p. Kalášek. 

 Starosta informoval o přihlášení k TP 5 nových občanů. 

 P. Jakoubek upozornil na opakované rušení nočního klidu v bytě v budově bývalé školy, který 

má doposud v nájmu rodina Uhrínových a využívá jej většinou jejich syn. Občané si na velký 
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hluk již několikrát stěžovali. P. Jakoubek proto navrhl neprodloužit nájemní smlouvu, která 

byla na dobu určitou. Zastupitelstvo o neprodloužení smlouvy hlasovalo. 

Usnesení - zastupitelstvo schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy na byt rodině Uhrínových 

z důvodu opakujícího se rušení nočního klidu: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

zdržel se pro pro pro pro Pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 Usnesení č. 9/2016 bylo přijato 

 V roce 2015 obec vyprodukovala 56 tun komunálního odpadu. 

4. Diskuse, různé 

 P. Kalášek v souvislosti s plánovaným odstraňováním náletových dřevin z okolí vodojemu, které 

zastupitelstvo projednávalo minule, navrhl použít ekologicky šetrný Roundup biactiv. Starosta 

plánuje akci realizovat v březnu. 

 P. Kalášek přednesl závěrečnou zprávu z provedených inventurách majetku obce a předal ji 

starostovi. Žádné nesrovnalosti nebyly zjištěny. 

 P.  Kalášek  přednesl zprávu o finanční kontrole v MŠ, která proběhla v pořádku. 

Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce Kaliště 

a zprávu o provedené finanční kontrole v 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. 10/2016 bylo přijato 

 

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 3. 3. 2016 opět v zasedací místnosti  OÚ.  

Zápis zapsal:   Roman Krafka          ________________________ 

Zápis ověřili: 
Theodor Kalášek ________________________ 

Vlastimil Snížek ________________________ 

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________ 

 


