ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 2. zasedání konaného dne 6. 12. 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).

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva, přičemž navrhl v rámci
bodu č. 4 projednat také rozpočtový výhled na roky 2019-2022:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích)
Informace starosty obce
Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled obce na roky 2019-2022
Diskuse, různé

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
Pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 027/2018 bylo přijato

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Kučeru a p. Horáka.

3. Informace starosty obce
 Starosta zahájil bod informacemi o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od
minulého zasedání. Závěrem seznámil s aktuálními stavy na obecních účtech a v pokladně.
VÝDAJE – rekonstrukce rampy pro opravu automobilů vedle OÚ (cca 17 000,- Kč); rozbory vody
(2 350,- Kč); roční poplatek za provoz webových stránek (1 450,- Kč); dlažba do podkrovní
zasedací místnosti OÚ (cca 8 000,- Kč); revize elektřiny (3 500,- Kč); oprava traktoru (1 600,- Kč);
údržba veřejného osvětlení v roce 2018 (12 000,- Kč); nájem tiskárny (940,- Kč); dar firmě Lapek
na provoz prodejny smíšeného zboží (80 000,- Kč); paušální poplatek za odběr vody (7 500,- Kč).
PŘÍJMY – prodej pozemků LČR (199 690,- Kč); prodej dřeva (60 731,- Kč).
STAVY NA ÚČTECH – ČS 2 886 000,- Kč; ČNB 684 000,- Kč; pokladna 69 000,- Kč.
 Schválení změny č. 1 územního plánu zkráceným postupem – starosta seznámil přítomné o
probíhajícím jednání s p. Pavlíkovou z odboru územního plánování, která poskytla cenné
informace o možnosti vyřešit dosavadní žádosti o změnu územního plánu obce společně v rámci
společného řízení. Novelizovaný stavební zákon umožňuje tzv. zkrácený postup, který je v tomto
případě využitelný – viz. § 55 a stavebního zákona. Prvním krokem je schválení změny č. 1/2018
obecním zastupitelstvem. Na základě schváleného usnesení bude projektantem vypracována
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dokumentace, jež bude základem pro další jednání. Starosta doplnil, že část nákladů na změnu
územního plánu budou hradit žadatelé o ni z řad občanů.
Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 1 Územního plánu obce Kaliště zkráceným
postupem:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 028/2018 bylo přijato
 Plán inventur – starosta přednesl plán inventur za rok 2018. Inventury budou probíhat od 10.
12. 2018 do 10. 1. 2019. Zpráva bude sepsána do 31. 1. 2019. Součástí plánu inventur je mimo
jiné také složení inventarizační komise.
Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje plán inventur za rok 2018:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 029/2018 bylo přijato
 Zastupování obce v mikroregionech Třešťsko a Telčsko – v souvislosti s nově zahájeným
volebním obdobím je potřeba určit osoby, které jsou pověřeny zastupováním obce při jednáních
mikroregionů Třešťsko a Telčsko. V minulém období to byli starosta a místostarosta. Zastupitelé
byli pro zachování dosavadního stavu.
Usnesení - Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci
spolupráce s Mikroregionem Třešťsko:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 030/2018 bylo přijato
Usnesení - Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci
spolupráce s Mikroregionem Telčsko:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 031/2018 bylo přijato
 Navýšení poplatků za vodu – starosta informoval o plánovaném navýšení poplatků za vodu.
Důvodem jsou neustále rostoucí výdaje spojené s dodávkou vody občanům – obec například
hradí paušální poplatek za odběr podzemní vody, 4 - 5x ročně za rozbory vody (celkem za rok cca
25 000,- Kč). Nezanedbatelné výdaje potom putují do oprav vodovodu (cca 20 000,- Kč za každou
opravu). Náklady obce v součtu činí cca 150 000,- Kč, což je výrazný rozdíl vzhledem k
součtu vybraných poplatků od občanů (za rok 2018) cca 130 000,- Kč. Starosta proto navrhl zvýšit
cenu vodného za 1 m3 o 5,- Kč. V Kališti by tak voda vycházela na 30,- Kč/m3 (22,- Kč vodné + 8,Kč stočné), v Býkovci pak na 22,- Kč/m3 (platí se zde pouze vodné). Nové ceny by podle starostova
návrhu měly platit od 1. 1. 2019.
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Usnesení – Zastupitelstvo schvaluje s platností od 1. 1. 2019 cenu vodného a stočného za 1 m3
odebrané pitné vody v obci Kaliště ve výši 30,- Kč (z toho 22,- Kč vodné a 8,- Kč stočné), cenu
vodného za 1 m3 odebrané pitné vody v místní části Býkovec ve výši 22,- Kč. Majitelé objektů s
vlastní studnou, ev. bez vodoměru, hradí paušální částku vodného, resp. stočného dle Vyhlášky
č.120/2011 odpovídající 36 m3 na jednoho obyvatele domu za rok:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 032/2018 bylo přijato
 Obnova vodních ploch na návsi – starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem a
cenovou kalkulací projektu, který by měl mít za cíl obnovit vodní plochy/požární nádrže na návsi
s využitím dotačních peněz. Tento záměr souvisí s již dříve prezentovanou studií revitalizace
návsi. Cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení je 145 000,- Kč za větší,
respektive 133 000,- Kč za menší nádrž. Pokud by byl projekt vypracován a došlo na jeho realizaci,
bylo by v současné době možné na tuto akci čerpat 80% dotaci. Následně se zastupitelé
vyjadřovali k možné budoucí podobě stávajících požárních nádrží. Podle p. Kaláška by bylo
zbytečné realizovat ve studii navržený potůček mezi nádržemi a to vzhledem k nízkému průtoku.
Dále zmíněného zastupitele zajímalo, kam bude umístěn „požerák“ a také apeloval na pečlivé
provedení, aby se předešlo případným zbytečným vadám v budoucnu. Starosta pokračoval
informacemi o daných návrzích na projektové řízení a zpracování dokumentací pro stavební
povolení. Tyto náklady nejsou uznatelným nákladem a nelze je tedy hradit z dotace – obec bude
muset projektové řízení a zpracování dokumentací hradit ze svých prostředků. Projektovou
dokumentaci by však měla mít obec připravenu do doby, než bude zveřejněna výše zmíněná
dotace, což by mělo být v prvním kvartálu roku 2019. Starosta dále upřesnil, že se jedná o dotaci,
kde jsou peníze poskytovány před samotou realizací a není tudíž nutné předfinancování
z vlastních zdrojů. Ke schválení dotace by mělo dojít na podzim, na kdy by mohlo být
naplánováno výběrové řízení na zhotovitele. P. Kalášek připomněl již dříve projednávaný návrh
na uložení nadzemních kabelů vedoucích nad návsí do země. Tuto úpravu by uvítali i ostatní
zastupitelé, nicméně to bude podle starosty znamenat složité jednání s firmami spravujícími tato
telekomunikační a elektrická vedení. Zastupitelé byli vypracování projektové dokumentace
nakloněni, p. Kalášek pouze doplnil, že by se věnoval v maximální míře vodním plochám a
vynechal by realizaci některých dalších prvků navržených ve studii revitalizace návsi, například
čtvercového altánu nad vodotryskem.
Usnesení – Zastupitelstvo schvaluje vypracování dokumentací pro stavební povolení k obnově
vodních ploch na návsi a pověřuje starostu podpisem smluv:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 033/2018 bylo přijato
 Informace o povolení studny – jihlavský vodoprávní úřad zaslal zastupitelstvu na vědomí
informaci o zahájení řízení ve věci povolení vrtané studny na pozemku p. Anděla. Dle
dokumentace přednesené starostou se bude jednat o studnu o hloubce do 30ti m a průměru
125mm. Starosta vyzval zastupitele a přítomné k připomínkám. Žádná námitka vyřčena nebyla.
 Žádost o posunutí stavby – přišla žádost manželů Foltinových o souhlas s posunutím stavby
garáže budoucího RD (umístěné na jejich parcele č. 450/4) k hranícím obecního pozemku 27/1,
kde je plánována obecní cesta. Ze zákona musí být vzdálenost stavby od hranice pozemku
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nejméně 2 m. Foltinovi požádali o snížení této vzdálenosti na 0,5 – 1 m. Tento rozdíl je nutné
schválit v zastupitelstvu. Žadatelé v této části svého pozemku plánují postavit kromě garáže
posezení. Zároveň bylo obci přislíbeno, že ani střecha garáže nebude hranici pozemku 27/1
vzdálena méně než 0,5 m a srážky z ní budou odvedeny na pozemek žadatelů. Starosta ani
ostatní zastupitelé neměli k posunutí stavby námitky. Řešil se pouze dostatečný prostor pro
budoucí cestu na pozemku 27/1, ale toho bude podle slov starosty dostatek. Starosta závěrem
dodal, že manželé Foltinovi budou provádět demolici stávajícího objektu rodinného domu, který
nahradí nová stavba, jejímž příslušenstvím bude právě zmíněná garáž.
Usnesení – Zastupitelstvo schvaluje posunutí budoucí stavby na pozemku p. č. 450/4 na
vzdálenost minimálně 0,5 m od pozemku p. č. 27/1 ve vlastnictví obce Kaliště. Tyto sousedící
pozemky se nachází v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 034/2018 bylo přijato
 Žádost o koupi pozemku – přišla žádost p. Štěpanovského o koupi části pozemku p. č. 429/39 dle
zveřejněného záměru č. 4/2018. O stejný pozemek dříve projevil zájem p. Jakoubek ml.
Zastupitele tato žádost překvapila. P. Štěpanovský uvedl, že mu osoba, jejíž identitu zná, ale
nechce ji publikovat, opakovaně působí škodu na majetku. Jako příklad uvedl propíchnutí
pneumatik u automobilu. Z tohoto důvodu chce na požadovaném pozemku vybudovat garáž.
Následovala déletrvající bouřlivá diskuze, v níž se zastupitelé k žádosti opakovaně negativně
vyjadřovali, což je podle p. Štěpanovského nespravedlivé – s žádnými předchozími žádostmi
nemělo zastupitelstvo podle něj tak zásadní problém, jako s tou jeho. Podle místostarosty je
podivné a účelové, že p. Štěpanovský žádá právě o tuto část pozemku. Ta podle něj v podstatě
lemuje a tvarově doplňuje stávající pozemky p. Jakoubka ml. a není tak příliš pravděpodobné to,
že by byl tento prostor natolik využitelný i pro jiného zájemce, než právě p. Jakoubka ml. Podle
starosty, který byl žádostí rovněž udiven, doposud zastupitelstvo neřešilo případ, kdy se ke koupi
stejného pozemku přihlásí více uchazečů. P. Štěpanovský navrhl tzv. obálkovou metodu a
pozemek tedy prodat tomu, kdo dá víc, což je podle něj pro obec ekonomicky výhodné. Starosta
byl proti tomuto způsobu a shledal jej potenciálně rizikovým, zejména z důvodu možného pokusu
o korupční jednání. Tomu se p. Štěpanovský velmi podivil – starosta podle něj úplně
neporozuměl způsobu „obálkové metody“. Starosta závěrem uvedl, že zastupitelstvo dnes
nebude ve věci prodeje rozhodovat a záležitost se odloží na únorové zasedání. Důvodem je podle
něj kromě jiného nepřítomnost druhého z uchazečů – p. Jakoubka ml. Ten bude, stejně jako p.
Štěpanovský, na další zasedání pozván. Zde poté zastupitelstvo o prodeji rozhodne.
 Žádost o koupi pozemku – přišla žádost p. Štěpanovské o koupi části pozemku p. č. 1211/4.
Konkrétně šlo o již dříve zamítnutou žádost o koupi výběžku uvedeného pozemku do stávající
zahrady p. Štěpanovské. Starosta, stejně jako minule, vyjádřil svůj odmítavý postoj k prodeji a
nabídl p. Štěpanovské výměnu této části pozemku za část jejího pozemku p. č. 122/1, kde je
historicky vedená „obecní“ cesta. Podle starosty, podpořeného i ostatními zastupiteli, by tak
došlo k uvedení údajů v katastru nemovitostí do souladu s oplocením zahrady p. Štěpanovské.
Návrh zastupitelstva p. Štěpanovská kategoricky odmítla s tím, že rozhodně nechce vyměňovat
ani prodávat žádné své pozemky a že nadále trvá na své žádosti o koupi. P. Štěpanovský znovu
podotkl, že vnímá toto jednání zastupitelstva jako nespravedlivé, tak jako tomu bylo ve věci
projednání jeho žádosti v předchozím bodě. Navrhl, aby p. Štěpanovské obec pozemky pronajala.
S tím zastupitelstvo nesouhlasilo. Starosta dal pokyn k hlasování.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru – prodej části pozemku p. č. 1211/4
na základě žádosti p. Štěpanovské:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
proti
proti
zdržel se
proti
proti
proti
Výsledek - pro: 0, proti: 6, zdržel se: 1
Návrh usnesení nebyl přijat

Horák
Proti

 Žádost o pronájem rybníka – starosta přednesl došlou žádost p. Štěpanovského o pronájem
rybníka ležícího z větší části na obecním pozemku p. č. 429/39 a svým zbytkem na soukromém
pozemku 429/36. Tento rybník svépomocí před mnoha lety s ústním souhlasem tehdejšího
starosty vybudoval a dodnes spravuje p. Hájek. Ten má rovněž na břehu tohoto rybníka umístěny
včelí úly. Starosta dále uvedl, že má p. Hájek na základě zmíněné ústní dohody pozemek
k dispozici bezplatně výměnou za jeho údržbu a zvelebování. Žádost p. Štěpanovského o
pronájem se mu jevila jako podivná a její případné vyhovění kruté pro p. Hájka. S tím souhlasili
někteří další zastupitelé a také p. Pulkrab, který uvedl, že by mu přišlo trapné přijít za p. Hájkem
s tím, že obec pronajala rybník, který vybudoval a mnoho let se o něj stará, někomu jinému.
Místostarosta se p. Štěpanovského zeptal, jak plánuje rybník o ploše lehce přes 300 m2 využít.
P. Štěpanovský uvedl, že v rybníce hodlá chovat ryby.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru – pronájem rybníka na pozemku
429/39 na základě žádosti p. Štěpanovského:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
proti
proti
proti
proti
Proti
proti
Výsledek - pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0
Návrh usnesení nebyl přijat

Horák
Proti

 Žádost o pronájem části pozemku – k rukám starosty dorazila žádost p. Prokůpka o pronájem
části pozemku p. č. 429/52. Požadovaná část má výměru 500 m 2 a p. Prokůpek ji měl již
pronajatou předešlá léta - vždy s roční platností a má zde vybudován výběh pro psy. Starosta
uvedl, že se v uplynulém roce neopakovaly dřívější problémy s volným pobíháním psů a je tak pro
opětovné schválení pronájmu s tím, že bude platnost opět nastavena na jeden rok. Místostarosta
zmínil, že občas někteří občané poukazují na zvýšený hluk, který smečka psů produkuje.
Zastupitelstvo se však shodlo na tom, že je tato hlučnost snesitelná a jedná se o lepší řešení, než
kdyby byli psi umístěni přímo v obci.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr č. 5/2018 na 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:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
Pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 035/2018 bylo přijato

4. Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2019-2022
 Starosta přednesl plánovaný rozpočet na rok 2019. Jak již bylo schváleno v návrhu rozpočtu,
dosahují plánované příjmy 3,8 mil. Kč, výdaje cca 4,7 mil. Kč - rozdíl bude pokryt z přebytku na
účtech, kterých bylo dosaženo úsporami v minulých letech. Starosta přednesl i rozpočtový
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výhled na roky 2019-2022, nicméně si všiml určitých nepřesností v jeho znění, na základě čehož
se rozhodl odložit projednání této záležitosti na další zasedání.
Usnesení - Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje rozpočet obce Kaliště na rok 2019:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 036/2018 bylo přijato

5. Diskuse, různé
 Starosta přečetl přítomným dopis od senátora Miloše Vystrčila. Ten v něm blahopřál starostovi
k opětovnému zvolení a nabídl nejen jemu ale i celému zastupitelstvu bezplatnou 40ti minutovou
návštěvu senátu parlamentu ČR.
 Starosta pokračoval čtením dalšího, tentokrát méně lichotivého, dopisu sepsaného p. Kelblovou,
místní chalupářkou. Hlavním smyslem dopisu byla stížnost na chování některých návštěvníků
klubovny SDH, jež těsně přiléhá k jejich nemovitosti. V textu stálo, že se neustále opakují
problémy s hlukem linoucím se z klubovny a dále pak také s močením některých hostů klubovny
do kanálku situovaného těsně u zahrady Kelblových. V minulosti bylo prý již několikrát na situaci
ústně upozorňováno, nicméně zlepšení bylo vždy pouze krátkodobé. K sepsání stížnosti p.
Kelblovou přiměla zvláště nepříjemná situace, kdy se jednoho večera její příbuzný údajně opět
snažil upozornit dva návštěvníky klubovny právě močící těsně u jejich plotu a přitom na ně
posvítil mobilním telefonem. To prý dotyčné vyprovokovalo natolik, že začali zmíněnou osobu
slovně i fyzicky napadat. P. Kelblová v dopise dále upozornila na to, že v dřívějších dobách, kdy
byla hostinskou p. Družkovská, byl v tomto místě vždy přiměřený klid a pořádek. Situace je podle
stěžovatelky o to horší, že byli mezi zúčastněnými osobami i dva ze zastupitelů, konkrétně p.
Jakoubek a p. Kalášek, a proto v dopise žádá starostu o veřejné projednání záležitosti a vyvození
důsledků. Zároveň upozornila, že v případě setrvání problémů bude neprodleně přivolána policie
ČR.
Starosta navázal dalším souvisejícím dopisem (rovněž stížností), který sepsal p. Ryšávka, příbuzný
p. Kelblové. Obsah jeho dopisu v zásadě korespondoval s obsahem dopisu p. Kelblové - tedy že jej
při pokusu o upozornění na nevhodné chování napadly celkem 4 osoby, z nichž dvě jsou
v zastupitelstvu obce. Konkrétně jmenoval p. Jakoubka, p. Jakoubka ml., p. Kaláška a p. Skořepu.
Stejně jako p. Kelblová požadoval p. Ryšávka ve svém dopise veřejné projednání záležitosti. Dále
navrhl změnu otevírací doby, či přidání kamer snímajících daný prostor. V neposlední řadě pak
uvedl, zvažuje právní kroky, neboť i jeho trpělivost se situací v okolí klubovny již došla.
P. Štěpanovský během čtení obou dopisů několikrát poukázal na to, že by se takovýmto
způsobem zastupitelé jako představitelé obce chovat rozhodně neměli.
K situaci se vyjádřil p. Kalášek, který byl stěžovateli označen jako jeden z údajných útočníků.
Podle jeho slov probíhal celý popsaný incident poněkud jinak. Podle p. Kaláška si p. Ryšávka
močící osoby fotil na mobilní telefon a přitom je slovně napadal. Konkrétně jim prý nadával do
traktoristů a vesničanů a tím celou šarvátku vyprovokoval. S touto verzí souhlasil i p. Jakoubek,
který byl druhým obviněným zastupitelem. Ten pak navrhl požádat o vyjádření p. J. Šindeláře,
který s Kelblovými sousedí a mohl by prý dosvědčit, že ani jejich chování není vždy v pořádku.
Starosta vzal vyjádření obou zastupitelů na vědomí a uvedl, že se nechce nikoho z nich zastávat a
takové jednání se mu rozhodně nelíbí. Jako již několikrát v minulosti apeloval na to, aby
návštěvníci využívali nedávno zrekonstruované WC a nechodili močit před budovu klubovny SDH.
A aby se předešlo podobným nepříjemnostem v budoucnu, navrhl starosta vydání obecně
závazné vyhlášky o nočním klidu (OZV 1/2019) platné od 1. 1. 2019. Zároveň rovnou přečetl
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návrh této vyhlášky. Dále uvedl, že není pro změnu otevírací doby klubovny, ale vyzval
k respektování nočního klidu po 22. hodině. Již v minulosti se několikrát rozhodl vyhlášku
nevydat, nicméně vzhledem k opakování a vyhrocení situace je její vydání zřejmě nezbytné.
P. Kalášek se obával omezení konání soukromých oslav a navrhl jejich přidání do vyhlášky. To dle
slov starosty není možné, ve vyhlášce mohou být pouze předvídatelné akce typu „pálení
čarodějnic“, apod.
Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje vydání OZV 1/2019 o nočním klidu ve znění návrhu
předneseným starostou:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
zdržel se zdržel se
pro
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2
Usnesení č. 037/2018 bylo přijato
 Jednání osadního výboru – p. Kučera přednesl zastupitelstvu zápis z jednání osadního výboru pro
místní část Býkovec, který pojednával o návrzích na investice v této lokalitě. Jednalo se zejména o
další rekonstrukce a rozšíření kulturního zařízení „U Kujóna“, které již nějakou dobu probíhá.
Tentokrát by mělo jít o vybudování přístřešku o rozměrech 7 x 3 metry u dveří budovy, oplocení
z pletiva, instalaci vstupních dveří a v neposlední řadě také kanalizaci svodů. Předpokládané
náklady by se měly celkově vyšplhat zhruba na 100 – 120 000,- Kč. V závěru zápisu byla zmínka o
plánovaných kulturních akcích, které se v Býkovci budou konat v roce 2019. Ty v zásadě
odpovídají těm letošním.
Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu osadního výboru pro místní část Býkovec:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 038/2018 bylo přijato
 Jednání finančního výboru – p. Kalášek přednesl zastupitelstvu zápis z jednání finančního výboru.
Uvedl, že při kontrole hospodaření nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky.
Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 039/2018 bylo přijato
 Jednání kontrolního výboru – p. Jakoubek přednesl zastupitelstvu zápis z jednání kontrolního
výboru. Uvedl, že při kontrole usnesení a jejich plnění nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky.
Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Horák
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 040/2018 bylo přijato
 Starosta uvedl, že v prosinci zasedne také technický výbor, jehož zápis bude projednán a vzat na
vědomí na následujícím zasedání zastupitelstva.
 P. Foltin požádal obec o pronájem prostor pro dočasné uskladnění nábytku a dalšího vybavení
z jeho stávající nemovitosti, která bude zdemolována. Tyto věci by v budoucnu přemístil do
nového objektu. Zastupitelé nabídli prostory v budovách bývalé ZŠ, které byly v minulosti
postupně vyklizeny.
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 Místostarosta informoval o právě probíhajícím správním řízení o zrušení místa trvalého pobytu
p. Raďové a p. Zacha.
 Starosta seznámil přítomné s došlým poděkováním počátecké organizace Jeřabina, která pracuje
se zdravotně znevýhodněnými spoluobčany. Skupina několika návštěvníků s doprovodem měla
možnost zavítat jednak do klubovny SDH a také prostor hasičárny. Pro obě strany byla tato akce
velmi přínosná a příjemná - rozhodně není vyloučeno její zopakování.
 Starosta informoval o tom, že bude v pondělí 10. 12. 2018 zahájena dlouho plánovaná
rekonstrukce WC v kulturním domě vybranou stavební firmou.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 7. 2. 2018 opět od 19ti hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva
ukončil ve 21:45 hodin.
Zápis dne 15. 12. 2018 zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

v. r.

Jindřich Kučera

v. r.

Milan Horák

v. r.

Ing. František Szczyrba

v. r.
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