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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 19. zasedání konaného dne 5. 5. 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 6 členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Omluven je p. Kalášek. Na zasedání je rovněž 

přítomno několik hostů (viz prezenční listina). Místostarosta přednesl usnesení z minulého zasedání. 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva  

2. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

3. Informace starosty obce 

4. Schválení závěrečného účtu obce 

5. Diskuse, různé 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro omluven pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 24/2016 bylo přijato 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Jakoubka a p. Pizu 

3. Informace starosty obce 

 Starosta informoval o výdajích, které obec v nedávné době realizovala. Nejvíce peněz se 

vynaložilo na opravy vodovodu – dvě opravy v Býkovci za cca 33 000,- Kč a jedna oprava v Kališti 

v areálu bývalé ZŠ za cca 18 500,- Kč (zde se na opravě bude finančně podílet soukromá firma, 

která v rámci provádění jiných prací vodovod poškodila svou technikou).  Dále došlo k proplacení 

faktury za střechu na kulturním domě v Býkovci – 130 635,- Kč. Oproti původní nabídce (cca 

151 000,- Kč) se tak podařilo výrazně ušetřit.  Zásluhu na tom mají místní, kteří část prací provedli 

svépomocí. Další výdaje směřovaly na další etapu opravy požeráků, pohoštění u příležitosti pálení 

čarodějnic (2000,- Kč) a ve výměně hlavního vodoměru ve vodojemu (cca 12 000),- Kč. 

 Starosta přečetl „Zprávu o uplatňování Územního plánu Kaliště“, kterou již zastupitelstvo řešilo 

na minulém zasedání. Jak již bylo řečeno, v době před vyhotovením této zprávy ani obec, ani 

nikdo z jejích obyvatel o změnu územního plánu nepožádal, a proto starosta zastupitelstvu 

doporučil tuto zprávu schválit. O změny v územním plánu bude v dohledné době a po schválení 

zmiňované zprávy žádat jak obec, tak občané, kteří projevili svůj zájem.  

Usnesení – zastupitelstvo schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Kaliště“: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

pro pro pro pro omluven pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 25/2016 bylo přijato 
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 Odborná firma na základě objednávky obce provedla ošetření vzrostlých stromů v Kališti i v 

Býkovci. Obec za tyto práce zaplatí cca 23 000,- Kč. Upraveny byly lípy v Kališti a jírovec v Býkovci. 

Firma obec upozornila na to, že lípy již nejsou v příliš uspokojivém stavu a během následujících 

20-30 let, které podle odborníků lípy po ošetření vydrží, bude muset obec uvažovat nad jejich 

pokácením a doporučuje již nyní plánovat výsadbu nových stromů. Faktura za ořez stromů bude 

zaplacena v příštím měsíci. 

 Starosta přijal nabídku na vyhotovení mapy, která bude instalována na návsi. Jedná se o 

malovanou mapu Jihlavského regionu s výřezem části Jindřichohradecka. Mimo pevnou mapu na 

návsi bude součástí dodávky 4 stejné mapy do interiéru a dalších 50 ks vytištěných a složených 

map, na jejichž zadní straně by se nacházely krátké články o jednotlivých obcích.  Cena celé 

dodávky je cca 25 000,- Kč s dopravou (bez montáže). Realizace je naplánována v létě. Stejná 

firma nabízí za cca 15 000,- nové letecké snímky obce, které budou následně doplněny č.p. 

jednotlivých domů. Přítomní zastupitelé se shodli na pořízení letecké exteriérové mapy, která 

bude nainstalována z druhé strany malované mapy na návsi. 

 Přišla nabídka na opravu výtluků na místních komunikacích metodou „Turbo“. Minimální 

množství (1 násypku) je možno pořídit za 32 000,- Kč. Obec o využití této služby zatím neuvažuje. 

 Na obec dorazila smlouva o dílo se SÚS kraje Vysočina na rekonstrukci místních komunikací. Jak 

už bylo dříve uvedeno, rekonstrukce bude částečně hrazena dotací z Programu obnovy venkova 

Vysočiny, kterou musí ještě v červnu schválit krajské zastupitelstvo. Realizace je plánována na 

červenec. 

4. Schvalování závěrečného účtu obce 

Starosta přečetl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce, která je součástí účetní závěrky 

obce, účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ a závěrečný účet obce za rok 2015. Všechny tyto 

dokumenty jsou k dispozici mimo jiné na úřední desce. Zastupitelstvo následně o jednotlivých 

položkách hlasovalo. 

Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2015: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

zdržel se pro Pro pro omluven pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 26/2016 bylo přijato 

Usnesení - zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2015: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

zdržel se pro pro pro omluven pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 27/2016 bylo přijato 

Usnesení - zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2015: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

zdržel se pro pro pro omluven pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 28/2016 bylo přijato 

Usnesení - zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Snížek 

zdržel se pro pro pro omluven pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 29/2016 bylo přijato 
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5. Diskuse, různé 

 P. Piza informoval o probíhajících brigádách. Bylo dokončeno vyčištění prostoru vodojemu od 

náletových dřevin. Byly odklizeny větve ořezané při úpravách lip a spáleny v rámci pálení 

čarodějnic. Došlo k rekonstrukci schodů do klubovny SDH. Do vodotrysku na návsi byla 

nainstalována kamenná žába – p. Piza a starosta poděkovali Andělovým za darování této sochy. 

Proběhl úklid budov bývalé školy a bytovky. Starosta při této příležitosti poděkoval všem za účast 

na brigádách a požádal o pomoc při nakládání velkoobjemového odpadu v sobotu 7. 5. 

dopoledne. 

 P. Piza upozornil na problémy s budovou mateřské školy. I po provedených zpevněních dochází 

k praskání zdiva. Bude preventivně pozván statik, aby situaci vyhodnotil. 

 Starosta informoval o své účasti na soudním jednání týkajícím se dluhů p. Krizanové. Vzhledem 

k tíživé životní situaci a zdravotnímu stavu jí zřejmě bude zhruba 10 let starý dluh odpuštěn. 

 P. Kuba se vrátil k záležitosti závěrečného účtu, který starosta přednesl v jednom 

z předcházejících bodů. Zajímala ho konkrétně položka cestovného, které za rok činí 18 000,- Kč. 

Starosta na to reagoval s tím, že jde o paušální částku vyplácenou starostovi a místostarostovi 

jako kompenzace za výdaje vynaložené při nutném cestování v rámci zařizování záležitostí 

týkajících se obce. Místostarosta doplnil, že z těchto peněz bývají ve skutečnosti obvykle hrazeny 

dárkové balíčky pro oslavence, kterým chodí on se starostou gratulovat k jejich výročím. 

 P. Pizu v souvislosti se závěrečným účtem udivila vysoká částka v položce platby za plyn. Starosta 

mu odpověděl, že se jedná o zaplacené zálohy, nikoliv o konkrétní sumu. 

 

Starosta ukončil zasedání v 19:52 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další 

zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 2. 6. 2016 opět v zasedací místnosti  OÚ. Dále 

přítomné pozval na soutěž v požárním útoku „Memoriál Františka Pizy“ a také na Pouť u kapličky 

v Býkovci. Obojí se bude konat v sobotu 7. 5. 2016 

Zápis zapsal:   Roman Krafka          ________________________ 

Zápis ověřili: 
Ladislav Jakoubek ________________________ 

František Piza ________________________ 

Starosta: Ing. František Szczyrba ________________________ 

 


