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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 32. zasedání konaného dne 4. 1. 2018 

 

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  zastupitelů a 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. Schválení programu zasedání zastupitelstva  

2. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

3. Informace starosty obce 

4. Rozpočtové opatření č. 6 – prosinec 2017 

5. Diskuse, různé 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou: 

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.1/2018 bylo přijato 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

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

opět upozornil místostarostu na včasné dodání zápisu. 

3. Informace starosty obce 

 Starosta zahájil bod informacemi o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od 

minulého zasedání.   

VÝDAJE – nádoby na posyp 2x Býkovec + 1x Kaliště (celkem cca 19 000,- Kč); občerstvení na 

vánoční setkání (2 000,- Kč); turnaj v mariáši (2 000,- Kč); čistící prostředky do KD (1 500,- Kč); 

fotopast (7 000,- Kč); pronájem tiskárny (1 600,- Kč); údržba veřejného osvětlení/rok (4 700,- Kč); 

svoz bioodpadu/rok (2 200,- Kč); štěrk do Býkovce (2 800,- Kč). 

PŘÍJMY –prodej dřeva (56 000,- Kč);  

STAVY NA ÚČTECH – ČS 1 974 735,- Kč; ČNB 441 300,- Kč. Zastupitelům se zdál zanedbatelný 

obdržený roční úrok z ČS ve výši 79,- Kč, a proto zvažovali, jestli by nebylo vhodné volné finanční 

prostředky investovat někam, kde by byly výnosy vyšší. 

 Starosta pochválil p. Kalců ml. za vyhrnování obecních chodníků. 

 Pronájem pozemku Prokůpek – Na základě vyhlášeného záměru č. 12/2017 mohlo zastupitelstvo 

přistoupit ke schválení pronájmu části pozemku 429/52 o výměře 500 m2, o který opět projevil 

zájem p. Prokůpek. V době zveřejnění záměru se jiný zájemce nepřihlásil. P. Prokůpek by chtěl 

pronajatý pozemek využívat nadále jako oplocený prostor pro výběh psů a plochu pro provizorní 

stavební buňku. Případná smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

P. Prokůpek navrhl obci, že by tuto část pozemku namísto pronájmu odkoupil. S tím zastupitelé 

nesouhlasili, protože by tak bylo do budoucna obtížnější řešit případné stížnosti ostatních občanů 
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na přílišnou hlučnost, nebo úniky psů, k čemuž v minulosti opakovaně docházelo. Zastupitelé se 

proto nadále zabývali pouze pronájmem. Někteří by byli pro pronájem na delší dobu než jeden 

rok, což se nakonec nejevilo jako vhodné.  

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 429/52 o výměře 500 m2 

v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště 

p. Prokůpkovi na dobu jednoho roku za 1 500,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní 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.2/2018 bylo přijato 

 Vyjádření k novostavbě Šindelářových – na OÚ přišla žádost o vyjádření k novostavbě, kterou 

budou stavět v naší obci manželé Šindelářovi z Jihlávky. Místostarostu zajímalo, jestli již došlo ke 

vkladu nově odděleného pozemku, kde bude novostavba z části stát. Tento prostor nedávno 

Šindelářovi od obce odkoupili, ale bylo na základě požadavků katastrálního úřadu nutné udělat 

úpravy ve smlouvě. Podle starosty je nyní vše v pořádku. Nikdo další neměl ani dotaz, ani výhrady 

k tomuto bodu. 

 POVV 2018 – starosta informoval o vypsané každoroční dotaci z kraje – Program obnovy venkova 

Vysočiny, tentokrát pro rok 2018 a požádal zastupitele o jejich návrhy, co by se za přidělenou 

dotaci mohlo pořídit.  P. Piza navrhl chodníky. Starosta na to reagoval s tím, že by bylo na 

chodníky možná lépe čerpat dotaci ministerstva pro životní prostředí. P. Jakoubek upozornil 

v souvislosti s chodníky na to, že by byla nejprve vhodná rekonstrukce kanalizace, aby se 

v budoucnu nemusely nové chodníky rozebírat – potrubí totiž místy vede právě v chodnících. 

V tomto ohledu je podle starosty problém v tom, že zatím není jisté, jakým způsobem bude 

řešena čistička odpadních vod. Pozemek, který by byl pro umístění čističky vhodný, zatím není 

v majetku obce. Podle p. Kučery by bylo dobré čističku provozovat ve spolupráci s jinou obcí. 

 Platba za vodu 2017 – v Kališti zbývá 14 domácností, které nemají zaplaceno za vodu. Starosta 

neplatiče urgoval. V Býkovci zaplatili všichni. 

 Nabídka na zimní údržbu – firma p. Tomšíka z Horních Dubenek nabídla naší obci odklízení a 

případný odvoz sněhu. Starosta zatím neplánuje nabídku využít, jelikož je zatím letošní zima 

téměř bez sněhu a ten, který prozatím napadl, šel bez větších komplikací odklidit obecním 

traktorem. Poděkoval panu Jakoubkovi za jeho odklízení. 

 Inventury za rok 2017 – p. Kalášek přednesl závěrečnou zprávu inventarizační komise, která 

provedla fyzické inventury v mateřské škole za přítomnosti ředitelky. Následovat budou 

inventury ostatního obecního majetku, které proběhnou v sobotu 6. 1. 2017.  

Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou zprávu inventarizační komise týkající 

se fyzické inventury majetku v mateřské škole: 

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.3/2018 bylo přijato 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

 Starosta přednesl znění rozpočtového opatření č. 6/2017 a doplnil, že po vzetí na vědomí 

zastupitelstvem bude zveřejněno na úřední desce. Podotknul dále, že se v zásadě jedná uvedení 

skutečných výdajů do souladu s rozpočtem obce ke konci kalendářního roku. Znepokojivá je 

položka výdajů za plyn na obecním úřadě, kde bude zřejmě potřeba výměna oken, aby bylo 

vytápění hospodárnější. Závěrem k tomuto bodu upozornil místní SDH, že nevyčerpal velkou část 

peněz rozpočtovaných na jeho činnost pro rok 2017. Jak již bylo dříve předesláno, je v roce 2018 
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v plánu právě z těchto peněz pořízení elektrocentrály s dostatečným výkonem (cca 9kW a 

třífázovým režimem).  

Usnesení -  zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 – prosinec 2017: 

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.4/2018 bylo přijato 

5. Diskuse, různé 

 P. Piza požádal p. Jakoubka, zdali by namísto něj nebyl ochoten dočasně obsluhovat topení 

v budově „pavilonu“ bývalé ZŠ, kde se přes zimu temperuje. P. Jakoubek s tím neměl problém. 

P. Piza dále navrhnul temperovat do budoucna pouze tělocvičnu a ze zbylých radiátorů v budově 

vypustit vodu, aby v systému topení nezamrzla. Zastupitelstvo nadále zvažovalo, jak vyřešit 

nevyužívání uvedené budovy. P. Jakoubek navrhl opět na internet umístit inzerát na prodej. 

Starosta uvažoval přebudování například na byty. Následně padaly další návrhy, jak s nemovitostí 

naložit. Jasný verdikt nepadl, nicméně se zastupitelé shodli, že je situaci potřeba řešit, dokud není 

budova v dezolátním stavu.  

 P. Kalášek navrhl opravit cestu směrem „Na Skřemení“, která vede k lesům nad obcí na silnici 

směrem na Klátovec.  

 P. Krafková upozornila na zanesenou struhu podél silnice směrem k Javořici. Starosta na to 

reagoval s tím, že plánuje na jaře brigádu na vyčistění. 

 P. Krafková vyřídila zastupitelstvu pozdrav od známé z Řečice a zároveň také její prosbu o 

informaci ohledně ubytování přímo u někoho z obyvatel obce. 

 P. Piza informoval o tom, že domluvil v Pelhřimově zapůjčení elektrocentrály v případě výpadku 

elektřiny – zejména pro využití pro napájení čerpadla vodojemu, aby nedošlo k jeho vyčerpání a 

tím k přerušení dodávky do domácností. P. Snížek se velmi divil tomu, že byly v poslední době 

problémy s vodojemem, ke kterým podle něj dříve nedocházelo.  

 Místostarosta navrhl pořízení dataprojektoru s plánem k využití jak na zasedáních zastupitelstva, 

tak při jiných příležitostech například v KD. 

 P. Kalášek upozornil na to, že bude potřeba provést technická kontrola na přívěsu za obecní 

traktor. 

 Starosta uvedl, že bude před prvním letošním sečením trávy nutné opravit obecní traktorová 

sekačka. 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se 

bude konat ve čtvrtek 1. 3. 2018 opět v zasedací místnosti  OÚ. Zasedání zastupitelstva ukončil ve 

20:30 hodin. 

Zápis dne 13. 1. 2018 zapsal:   Roman Krafka          v. r. 

Zápis ověřili: 
Vlastimil Snížek v. r. 

František Piza v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


