ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 25. zasedání konaného dne 5. 1. 2017
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 jsou dle prezenční listiny přítomni 4
zastupitelé. Omluveni jsou: p. Kučera, p. Piza a p. Snížek. Zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. 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.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích)
Informace starosty obce
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Diskuse, různé

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven omluven
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2017 bylo přijato

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Kaláška a p. Jakoubka

3. Informace starosty obce
 Starosta poděkoval zejména p. Jakoubkovi a jeho synovi Patrikovi za zimní údržbu místních
komunikací.
 Starosta vytknul místostarostovi prodlevy při odevzdání zápisů z posledních zasedání
zastupitelstva. Místostarosta přislíbil nápravu.
 Došlo ke komplikacím s pozemkem p.č. 27/1, který starosta nechal před časem zaměřit a rozdělit.
Vzhledem k několika nesrovnalostem, na které se postupně přicházelo, musela geometrická
kancelář geometrický plán několikrát předělávat. Znamená to mimo jiné nutnou změnu ve
smlouvě s p. Foltinem, který již část tohoto pozemku odkoupil. Změny se budou týkat i dalších
pozemků vzniklých rozdělením.
 Starosta informoval o vynaložených výdajích za uplynulé období: svoz TKO (13 772,- Kč),
separovaný odpad (3 015,- Kč), oprava desek stolů na OÚ + výroba 4 barových židlí do klubovny
SDH (cca 6 000,- Kč), oprava traktoru (9 520,- Kč), opravy veřejného osvětlení za uplynulý rok +
práce s plošinou při ořezávání stromů (20 358,- Kč), svoz bioodpadu za 2. pololetí 2016 (3 638,Kč), frézování pařezů (1 210,- Kč), pronájem tiskárny (890,- Kč), skartovač na papíry a CD (3 015,Kč), záclony na OÚ (3 098,- Kč), občerstvení besídka MŠ (1 220,- Kč), občerstvení Býkovec (1 697,Kč), rozbory vody (cca 3 200,- Kč, hrnce do Býkovce (6 500,- Kč). P. Jakoubek se ještě dotázal na
cenu opravy izolace balkónu na OÚ – starosta odpověděl, že tato akce zatím nebyla proplacena,
ale vyšla na cca 8 500,- Kč.
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 30. 12. 2016 došlo k havárii vodovodu na hlavní trase do Býkovce, přičemž přes noc vytekl téměř
celý vodojem. Naštěstí byl starosta na nedostatek vody upozorněn automaticky vygenerovanou
SMS v ranních hodinách a mohl ihned začít jednat. Vzhledem k tomu, že se v povánočním čase
nepodařilo zajistit firmu, která by poruchu neprodleně odstranila, byl vodovod opraven
svépomocí, za což starosta poděkoval všem zúčastněným, zejména p. Pizovi a p. Kučerovi.
Poškozená část vodovodu byla vyspravena pomocí manžety. Starosta plánuje pořízení několika
těchto manžet do rezervy pro případ, že se bude situace opakovat. Vzhledem k přibývajícím
problémům s touto částí vedení vodovodu do Býkovce starosta navrhl zastupitelstvu zvážit
výměnu přinejmenším této větve vodovodu, včetně úpravy její trasy. V místě, kudy v současnosti
trasa do Býkovce vede, jsou totiž pole obdělávaná těžkou zemědělskou technikou, což by výrazně
snížilo životnost nově uloženého potrubí.
 Firma p. Tomšíka z Horních Dubenek nabídla obci zimní údržbu místních komunikací. Vzhledem
k tomu, že se údržba provádí svépomocí, případně na základě smluvního vztahu s farmou
Javořice Jihlávka, zatím o využití této nabídky starosta neuvažuje.
 Byla zveřejněna pravidla ohledně čerpání dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok
2017 vyhlášené jako každý rok krajským úřadem. Došlo k několika změnám, které způsobí o
trochu více administrativy (například musí být od začátku známy přesné celkově vynaložené
výdaje), ale podle starosty vše půjde zvládnout, jako v letech minulých. Vzrostla rovněž
garantovaná částka dotace na 120 000,- Kč. Žádosti bude možno podávat od 1. 2. do 30. 6. 2017.
V letošním roce starosta plánuje rekonstrukci místní komunikace vedoucí od hlavní silnice
k nemovitosti č.p. 9. O tomto se několikrát jednalo na minulých zasedáních. Náklady předpokládá
kolem 250 000,- Kč – dotace tak pokryje zhruba polovinu. Dále zastupitelstvo uvažovalo nad
zpevněním komunikace v horní části vsi, vedoucí od hlavní silnice k pozemkům p.č. 452 a 453,
které kupují manželé Mackovi. Nakonec se tato myšlenka zavrhla, neboť je na tomto pozemku
plánována výstavba a nově zrekonstruovaná cesta by tak mohla být poničena těžkou technikou,
na což upozornil p. Jakoubek. P. Kalášek poté navrhl alespoň zasypat cestu štěrkem, který by
těžká technika rozjezdila – tím by došlo ke zpevnění podkladu a definitivní povrh by se realizoval
později.
 P. Kalášek přednesl závěrečnou zprávu inventarizační komise, která dne 19. 12. 2016 provedla
fyzickou inventuru majetku v MŠ Kaliště. Během inventury nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Starosta poděkoval a navrhl odměnu p. Zapletalové, která se inventur zúčastnila a jako jediná
není obcí placená v rámci některé z funkcí. Odměna by byla navíc i za zajištění vstupu sportovců
do tělocvičny v bývalé ZŠ v loňském roce. P. Kalášek následně navrhnul termín inventury
obecního majetku, který byl přijat. Inventury proběhnou v sobotu 7. 1. 2016.
Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou zprávu inventarizační komise MŠ:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
Pro
omluven omluven
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2017 bylo přijato
 Starosta informoval o stavech na bankovních účtech obce. Ke dni zasedání zastupitelstva je na
hlavním bankovním účtu u ČS 1 867 371,- Kč a na účtu u ČNB 135 035,- Kč. Při srovnání reálných
zůstatků s navrhovanými příjmy a výdaji starosta konstatoval, že se v roce 2016 podařilo ušetřit
více než 800 000,- Kč. V roce 2017 proto obec plánuje více investovat, což vyplynulo už ze
schváleného rozpočtu. Obec plánuje mimo jiné vybudovat byt v druhém patře bytového domu,
přičemž se pokusí na tuto akci získat dotaci. V bytovce se navíc zrekonstruují rozvody tepla a
vody.
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 Starosta informoval o tom, že nikdo nevznesl připomínku k záměru č. 5/2016, vyhlášenému na
základě usnesení zastupitelstva č. 57/2016. Nic tedy nebrání uzavření nájemní smlouvy na část
pozemku p.č. 429/52 paní Prokůpkové, která jej využívá pro chov psů. Podmínkou akceptace ze
strany obce ale bude lepší zabezpečení proti unikání psů z oploceného výběhu, ke kterému loni
několikrát došlo.
Usnesení - zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č. 429/52 paní Prokůpkové:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
Pro
omluven omluven
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2017 bylo přijato
 Přišla žádost o příspěvek na činnost v jakékoliv výši od o. p. s. Domácí hospic Vysočina v Jihlavě.
Zastupitelé se nakonec shodli na příspěvku ve výši 5 000,- Kč.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč zařízení Domácí hospic
Vysočina o.p.s.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
Pro
omluven omluven
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2017 bylo přijato

4. Rozpočtové opatření č. 4/2016
Starosta přednesl znění jím navrženého a schváleného rozpočtového opatření ze dne 30. 12. 2016.
K bodu uvedl, že se jednalo o víceméně administrativní záležitost, kdy došlo k uvedení jednotlivých
položek rozpočtu do souladu s jejich reálným čerpáním. Rozpočtové opatření bude zveřejněno na
úřední desce.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016 ze dne 30. 12. 2016:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
Pro
omluven omluven
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2017 bylo přijato

5. Diskuse, různé
 Místostarosta informoval o své účasti na prosincových zasedáních mikroregionů Telčsko a
Třešťsko. Kromě jiného došlo k navýšení členských příspěvků na rok 2017 u obou mikroregionů o
cca 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato změna byla schválena na jednotlivých valných hromadách,
zastupitelstvo obce toto pouze vzalo na vědomí.
Usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí navýšení členských příspěvků mikroregionů Telčsko a
Třešťsko pro rok 2017:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
Pro
omluven omluven
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2017 bylo přijato
 Starosta připomněl dřívější záměr změnit frekvenci zasedání zastupitelstva. Doposud se
zastupitelstvo scházelo každý měsíc. Nově by bylo zasedání jednou za dva měsíce. Šlo by o liché
měsíce + jedno zasedání navíc v prosinci. Termín první čtvrtek v měsíci od 19:00 by zůstal
zachován. V případě potřeby by se svolalo mimořádné zasedání.
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Usnesení – zastupitelstvo schvaluje změnu frekvence zasedání zastupitelstva na zasedání v lichých
měsících (tedy jednou za 2 měsíce) + prosincové zasedání:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
Pro
omluven omluven
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2017 bylo přijato
 Zasedání ve 20:09 opustil p. zastupitel Kalášek.
 Starosta pokračuje v přípravách akce setkání rodáků a minulých obyvatel obce Kaliště. Upřesnil
termín konání na 9. 9. 2017 a uvedl, že byla domluvena Počátecká dechovka. Je počítáno s dalším
doprovodným programem, který je zatím v řešení. Zájem projevil například místní textař
dechovky p. Hájek, který by rád prezentoval svoji tvorbu. P. Lojda St. se ujal zajišťování adres
rodáků a společně se starostou následně obešlou všechny pozvánkami. Místostarosta by rád
spojil tuto akci se zveřejněním nového znaku obce alespoň ve stádiu návrhu. P. Pulkrabová
navrhla rozmístění dobových fotografií ve stojanech, které by dokázala zajistit. Starosta tímto
vyzývá občany a „chalupáře“, kteří mají staré fotografie obce, aby je poskytli obecnímu úřadu
k naskenování. V rámci setkání rodáků starosta plánuje vydat kalendář na rok 2018 s fotografiemi
obce v současnosti i v minulosti.
 P. Pulkrabová si vzala slovo, aby uvedla na pravou míru dohady kolem podkrovní místnosti na
OÚ, do které byla mimo jiné nainstalována nová krbová kamna a kterou starosta nabídl k využití
občanům pro rodinné oslavy apod. P. Pulkrabovou mrzely domněnky některých občanů, kteří se
obávali toho, že se prostory budou využívat jako druhá klubovna a část lidí tak přestane využívat
klubovnu (SDH) stávající. Dále uvedla, že s myšlenkou přišla ona, když žádala starostu o prostor
vhodný k uspořádání oslavy své a svého manžela, přičemž nechtěla narušit provoz stávající
klubovny SDH, kde by musel být po dobu konání akce omezen provoz. Rozhodně tedy prý neměla
v úmyslu separovat skupiny obyvatel do dvou prostor. Některé přítomné zajímalo, proč se
v podkroví sedělo už 30. 12. Na to p. Pulkrabová odpověděla s tím, že to byla „zkouška“, jestli
tato místnost bude do budoucna k těmto účelům vůbec použitelná. To potvrdil i starosta, který
rovněž popřel, že by měl v úmyslu rozdělovat obyvatele a zakládat druhou klubovnu. Nadále
plánuje místnost pronajmout komukoliv, kdo projeví zájem a kdo nebude chtít využít stávající
klubovnu SDH či KD. Poplatek za jedno použití místnosti nad OÚ byl stanoven na 100,- Kč.
 Místostarosta informoval o konání tříkrálové sbírky v naší obci v sobotu 7. 1. 2016 v odpoledních
hodinách a předem jménem organizátorů poděkoval za případné finanční příspěvky. Tato
informace bude vyhlášena v pátek 6. 1. obecním rozhlasem.
 P. Jakoubek pozval přítomné na výroční valnou hromadu SDH plánovanou na 7. 1. 2016 od 18:00
v klubovně SDH.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat nově až za dva měsíce, konkrétně ve čtvrtek 2. 3. 2017 opět v zasedací místnosti OÚ.
Zasedání zastupitelstva ukončil ve 20:35 hodin.
Zápis dne 9. 1. 2016 zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

________________________

Theodor Kalášek

________________________

Ladislav Jakoubek

________________________

Ing. František Szczyrba

________________________
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