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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 3. zasedání konaného dne 7. 2. 2019 

 

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: 

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. 5/2018 

5. 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. 041/2019 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 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 – svoz TKO (2x cca 10 000,- Kč); opravy veřejného osvětlení (cca 11 000,- Kč/rok 2018); 

účetní software TRIADA (8 500,- Kč); knihovnický SW Tritius (1 815,- Kč); zpracování strategického 

rozvojového plánu obce Kaliště 2019-2023 (15 000,- Kč); projektová dokumentace k rekonstrukci 

MŠ (cca 42 000,- Kč); květiny na sousedské setkání MŠ (1 200,- Kč); cukroví na sousedské setkání 

(1 000,- Kč); pronájem tiskárny (2 800,- Kč/2 měsíce);  fotopast (9 500,- Kč); rozbory vody (2 400,- 

Kč); rekonstrukce WC v KD – záloha (300 000,- Kč), doplatek (384 268,- Kč); svoz bioodpadu 

(2 180,- Kč); vyhrnování sněhu Býkovec (3 000,- Kč).  

Starosta poděkoval pánům Jakoubkovým za vyhrnování sněhu v Kališti. 

PŘÍJMY – prodej dřeva (cca 51 000,- Kč); transfery od FÚ (cca 150 000,- Kč). 

STAVY NA ÚČTECH – ČS 2 280 000,- Kč; ČNB 706 000,- Kč; pokladna cca 71 000 ,- Kč. 

 Dotace MMR – Rekonstrukce MŠ – starosta seznámil přítomné s plánovanou rozsáhlou 

rekonstrukcí mateřské školy. Uvedl, že na tuto akci bude možné čerpat 70% dotaci od 

ministerstva pro místní rozvoj. Aby to však bylo možné, musí obec nejprve schválit strategický 

rozvojový plán obce. Ten starosta nechal zpracovat a nyní s ním seznámil přítomné a podotkl, že 
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tento plán bude nutný i při žádostech o další dotace, například na vybudování ČOV. Zastupitelé 

neměli ke znění návrhu strategického rozvojového plánu výhrady ani připomínky. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje Strategický rozvojový plán obce kaliště 2019-2023 ve znění 

návrhu předneseným 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. 042/2019 bylo přijato 

Starosta dále pokračoval podrobnějšími informacemi o plánované rekonstrukci MŠ – vyměněna 

bude plechová střešní krytina za novou, některé dveře a radiátory. Dále bude rekonstruována a 

zateplena venkovní fasáda a stropy – tam je v současné době nedostatečná vrstva izolace 10 cm. 

Ta bude doplněna dalšími 20ti cm nové izolační vrstvy. Zateplení by změnilo stupeň energetické 

náročnosti budovy z nynějšího „D“ na „C“. Na rekonstrukci je zpracován projekt a rozpočet 

celkem cca 1 736 000,- Kč bez DPH. Výsledná vysoutěžená cena by mohla konečnou cenu snížit. 

Pokud by se podařila získat výše uvedená dotace a cena by byla na úrovni předpokládané, 

znamenalo by to pro obec náklad cca 660 000,- Kč s DPH. Starosta se informoval u stavebního 

úřadu na nutnost stavebního povolení pro tuto akci. Podle vyjádření SÚ stavební povolení 

potřeba nebude. Nutnost rekonstrukce a vhodnost využití dotace potvrdila i přítomná 

p. ředitelka MŠ, která uvedla, že stávající střešní krytinou do objektu zatéká a dochází ke škodám 

i na již zrekonstruovaných částech.  

Usnesení - Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje podání žádosti o dotaci v národním programu 

MMR ČR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210E – 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, část školní budovy. Projekt bude zaměřen na 

rekonstrukci mateřské školy: 

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. 043/2019 bylo přijato 

Paní ředitelka dále uvedla, že je v mateřské škole aktuálně zapsáno 28 dětí, přičemž kapacita je 

33. Výdaje v MŠ se p. ředitelce daří snižovat pomocí tzv. „šablon“ (forma dotací), které slouží 

například na uhrazení nákladů na účetní, vzdělávání, či v neposlední řadě na asistenta pedagoga. 

P. Kuba se v této souvislosti zeptal, zdali se jedná o školního asistenta. Podle p. ředitelky nikoliv – 

asistentka pedagoga je v MŠ zaměstnána na poloviční pracovní úvazek a pomáhá učitelce. 

Starosta pochválil a poděkoval p. ředitelce za celou dosavadní spolupráci a snahu. 

 Prodej části pozemku – na minulých zasedáních se řešily dvě došlé žádosti o koupi části pozemku 

p. č. 429/39 dle zveřejněného záměru č. 4/2018. Zastupitelstvo se tehdy rozhodlo odložit prodej 

na dnešní zasedání s tím, že budou k projednávání pozváni oba zájemci – p. Jakoubek ml., a 

p. Štěpanovský. Starosta vyzval zastupitele, aby vyjádřili svůj názor. Podle místostarosty by bylo 

vhodné a logičtější prodat pozemek p. Jakoubkovi ml. Jednak podal žádost o koupi jako první a 

navíc projednávaný pozemek tvarově doplňuje stávající pozemky v majetku tohoto žadatele. 

Smysluplné využití ze strany p. Štěpanovského by bylo velmi sporné. S tímto názorem souhlasil i 

p. Kalášek a starosta. Slovo dostal p. Štěpanovský, který uvedl, že po minulém zastupitelstvu 

plánoval od své žádosti o koupi odstoupit, nicméně po údajných pomluvách a výhrůžkách ze 

strany Jakoubkových, na své žádosti dále trvá. P. Jakoubek st. se velmi podivil, a ptal se na 
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konkrétní důvody. Podle p. Štěpanovského docházelo k nepřímým výhrůžkám na fyzické 

napadení. Dále pak Jakoubkovi údajně účelově velmi nekvalitně prohrnují sníh na místní 

komunikaci vedoucí k objektu Štěpanovských. S tím p. Jakoubek st. nesouhlasil, stejně jako p. 

Kalášek, podle jehož názoru hledá p. Štěpanovský zbytečné problémy – všichni ostatní včetně 

něho si případné zbytky sněhu po vyhrnování traktorem odstraní svépomocí. Následně proběhla 

déletrvající bouřlivá diskuze, kde se řešila kvalita a provedení zimní údržby nejen místních 

komunikací. Promítnuty byly i fotografie, které dokumentovaly situaci. Starosta diskuzi ukončil a 

dal hlasovat o prodeji pozemku. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 429/39 na základě záměru 

č. 4/2018 p. Jakoubkovi ml. a zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro pro pro pro zdržel se Pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 Usnesení č. 044/2019 bylo přijato 

 Pronájem části pozemku – na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo záměr č. 5/2018 – 

pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500 m2. Jediným zájemcem o pronájem je 

p. Prokůpek, tudíž může zastupitelstvo přistoupit ke schválení pronájmu právě jemu. Jedná se o 

smlouvu na dobu určitou s trváním po dobu jednoho roku. Zastupitelé neměli k pronájmu 

pozemku uvedenému zájemci vážné výhrady. Problémy s útěkem na tomto pozemku chovaných 

psů, ke kterým docházelo v minulosti, se v loňském roce neopakovaly. Faktem sice je, 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 na některém z pozemků patřících Prokůpkovým. 

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 Horák 

pro pro pro pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 045/2019 bylo přijato 

Starosta v rámci tohoto bodu ještě přednesl žádost p. Prokůpka o finanční dar v libovolné výši 

související s jeho účastí na mezinárodní musherské soutěži Lekkarod 2019 konané ve Francii. 

Starosta navrhl symbolický příspěvek ve výši 1 000,- Kč, který se obvykle poskytuje vybraným 

žadatelům. P. Kalášek navrhl, aby se p. Prokůpkovi namísto finančního daru odpustil pronájem 

výše uvedeného pozemku na některý z následujících roků, pokud tedy bude v tom konkrétním 

roce smlouva uzavřena – to odpovídá částce 1 500,- Kč. Zastupitelé s touto variantou souhlasili. 

Přesněji se bude jednat o pronájem za symbolickou 1 Kč, aby bylo možné smlouvu uzavřít. 
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Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje potenciální 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 libovolného roku z let následujících za 

symbolickou 1,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.: 

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. 046/2019 bylo přijato 

 Žádost o finanční dar – včelaři - Přišla žádost místního spolku včelařů ZO ČSV Horní Dubenky       

o příspěvek na léčení a ošetření včelstev v roce 2019 ve výši 2 000,- Kč. Starosta doporučil její 

schválení. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 2 000,- Kč a 

zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

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. 047/2019 bylo přijato 

 Foltinovi – žádost o vyjádření – přípojky k novostavbě RD – starosta přednesl došlou žádost 

manželů Foltinových o vyjádření k plánovanému napojení právě projektované novostavby 

nízkoenergetického RD. Zastupitelé neměli k žádosti žádné výhrady. Toto vyjádření je 

v kompetenci starosty, který s ním přesto seznámil zastupitele kvůli případným připomínkám. 

Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření souhlasu starosty obce  k provedení přípojek 

k novostavbě RD p. Foltina.: 

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. 048/2019 bylo přijato 

 Obnova venkova Vysočiny 2019 – starosta informoval přítomné o možnosti získat jako každým 

rokem dotaci od Kraje Vysočina, dříve pod názvem Program obnovy venkova Vysočiny, nově 

Obnova venkova Vysočiny. Příjem žádostí je od 1. 2. 2019 do 28. 6. 2019. Dotace je 60% 

s maximálním garantovaným příspěvkem od Kraje 127 000,- Kč. Aby se využila maximální částka, 

bude podle starosty tedy nutné realizovat projekt s celkovými náklady cca 320 000,- Kč. 

Zastupitelé se již v minulosti zabývali výměnou oken na OÚ a vstupních dveří KD v Kališti a také 

KD v Býkovci. Starosta tedy navrhl realizovat projekt s pracovním názvem „Výměna otvorových 

výplní na obecních budovách“. Součástí akce by byla výměna oken na OÚ, dále pak výměna 

vchodových dveře na OÚ, v KD v Kališti a v KD v Býkovci. Starosta byl ochoten záležitost odložit a 

případně ji projednat příště.  Zastupitelé se však shodli, že je starostův návrh vhodný a již dříve 

projednaný a odsouhlasený. Je tedy podle nich zbytečné projednávání odkládat. 
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Usnesení - Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o finanční příspěvek v rámci titulu Obnova venkova 

Vysočiny 2019 za účelem zateplení OÚ a výměny otvorových výplní na obecních budovách.: 

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. 049/2019 bylo přijato 

P. Kalášek za podpory p. Jakoubka k projednávanému bodu doplnil nutnost výměny radiátorů 

v KD, které jsou podle nich na hranici své životnosti. Starosta k tomu doplnil, že má k dispozici 

z kanceláře centra společných služeb několik tipů na čerpání dotací, z nichž některé by bylo 

teoreticky možné využít právě na výměnu radiátorů, či například na budování regenerace zdrojů 

pitné vody – podle starosty budou nutné investice do vodovodu, na jehož opravy se vynakládají 

čím dál vyšší výdaje. Další dotace by mohly směřovat na vybudování rybníku. Tuto akci obec také 

již delší dobu plánuje, avšak je nejdříve potřeba zrealizovat změnu územního plánu, kterou 

zastupitelstvo schválilo na minulém zasedání. Podle starosty je problém jednak s velkou 

vytížeností pracovnice úřadu územního plánování, ale hlavně s projektantem, který by změnu 

technicky zpracoval. Se zpracovatelem původního územního plánu nelze podle starosty počítat. 

P. Kuba nabídl, že je s ním ochoten ve spolupráci se starostou tuto záležitost opět projednat. 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2018 

 Starosta přednesl znění rozpočtového opatření, které bude po jeho vzetí na vědomí 

zastupitelstvem vyvěšeno na úřední desce. Starosta v souvislosti s rozpočtovým opatřením uvedl, 

že se v zásadě jedná o uvedení skutečných příjmů a výdajů do souladu s rozpočtem 

      Usnesení - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 – prosinec 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. 050/2019 bylo přijato 

5. Diskuse, různé 

 P. Piza požádal starostu, aby opět seznámil přítomné s výší odměn předsedy a členů technického 

výboru. Podle jeho slov totiž vznikají o tomto nepravdivé domněnky. Starosta uvedl, že jsou 

členové i předseda TV odměňováni v souladu s usnesením 014/2018 (viz. zápis z ustavujícího 

zasedání) a zároveň s vyhláškou, která tyto odměny stanovuje. Místostarosta všechny tyto 

materiály promítl na plátno pomocí dataprojektoru. 

 P. Kučera informoval o tom, že byla do býkoveckého KD přivedena internetová konektivita, která 

je po budově šířena pomocí technologie wi-fi. 

 Starosta informoval o tom, že byly uhrazeny poslední faktury za rekonstrukce topení ve výše 

zmíněném objektu KD v Býkovci a lze tedy tuto akci považovat za vyřízenou i po finanční stránce. 

 P. Kalášek informoval o proběhlé finanční kontrole v MŠ, v rámci které nebyly shledány žádné 

závady. U této kontroly byl rovněž osobně přítomen starosta. On i p. Kalášek poděkovali 

přítomné p. ředitelce za svědomitou a kvalitní práci. 

 Starosta informoval o proběhlé revizi hasicích přístrojů. Dále uvedl, že budou pořízeny dva nové 

přístroje – jeden do budovy OÚ a další do KD v Býkovci, kde byly rozšířeny prostory. Na závěr 

tohoto bodu požádal technický výbor o přemístění všech hasicích přístrojů na viditelná místa, 

případně jejich zavěšení na držáky a označení příslušným štítkem. Nedostatečná viditelnost 
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hasicích přístrojů při případné krizové situaci byla v minulosti vytknuta technikem požární 

bezpečnosti. 

 Starosta seznámil přítomné s žádostí p. Navrátilové na přestěhování obecní knihovny. Ta je 

v současné době v nevyhovujících podmínkách. Mimo jiné je v místnosti vysoká vlhkost, což je 

vytýkáno například i okresní knihovnou, která poskytuje knihy v rámci výměnného fondu. 

Zastupitelé nedospěli k jednoznačnému řešení. Jednou z možností je dříve projednávaný přesun 

do prostor suterénu KD – bývalého baru „Peklo“. P. Kalášek se obával nehospodárnosti spojené 

s náklady na přesun a zajištění prostor knihovny vzhledem k její návštěvnosti – knihovnu podle 

starosty navštěvuje cca 18 čtenářů. P. Štěpanovského zajímalo, kolik peněz stojí provoz knihovny. 

Starosta odpověděl, že jsou výdaje na provoz minimální. Platí se pouze el. energie a také plat 

1000,- Kč/měsíc hrubého knihovnici. Jasné stanovisko nepadlo, ale bude nutné situaci řešit. 

 Ředitelka MŠ upozornila na nevyhovující rozvod elektřiny do MŠ. Hlavní rozvaděč a jistič pro celý 

areál bývalé ZŠ je totiž umístěn v budově „Staré ZŠ“. Při výpadcích a jiných problémech je nutné 

do této budovy chodit a situaci zde řešit. Je domluvena se starostou na přemístění hlavního 

jističe na přístupnější místo.   

 Starosta informoval o problémech s topením v KD. Řešen musel být únik plynu a také výpadek 

jednoho z kotlů a čerpadla, který byl nakonec podle zjištění technika způsoben nesprávnou 

obsluhou. Starosta dále navrhl rozdělit okruhy topení, aby bylo možné zapínat vytápění zvlášť ve 

vybraných segmentech. Dále by bylo podle něj vhodné dát kotle na starosti některému ze členů 

technického výboru, například p. Kubovi. Doposud totiž dochází k nepříjemným situacím, kdy 

například nikdo nepřevezme provedenou opravu plynového kotle, apod. P. Kaláška zajímalo 

odměňování člověka, který bude mít kotle na starosti a také evidence jeho prací. Starosta počítá 

s odměnou ve standartní výši 80 Kč/hod. Evidence prací by byla standardní, např. jako je 

evidence jízd a údržby traktoru. P. Kuba se rozhodne, zdali nabídku přijme. 

 P. Jakoubka zajímalo, jak se naloží s odpady, které vznikly v rámci rekonstrukce WC, neboť se blíží 

hasičský ples. Šlo mu o to, jestli má dojednat likvidaci se zhotovitelem, nebo ji zařídí obec. 

Starosta uvedl, že počítal s likvidací odpadů zhotovitelem – zkontroluje smlouvu. P. Jakoubek 

přislíbil, že záležitost se zhotovitelem projedná. Zastupitelé se shodli na tom, že by měl tyto práce 

provést zhotovitel. 

 Starosta informoval o tom, že správu novějších menších kotlů provádí firma Gazkom, která má 

kratší dojezdovou vzdálenost pro případné havárie. Tato firma bohužel neprovádí opravy starších 

větších kotlů, které jsou v pavilonu ZŠ, tam údržbu i nadále bude provádět firma p. Navrátila.      

P. Ředitelka v rámci tohoto bodu informovala o proběhlé revizi plynového kotle a tlakové nádoby 

v MŠ – na základě doporučení revizního technika požádala o nainstalování ventilu před tlakovou 

nádobu. Revize uvedeného zařízení jinak proběhla bez závad. P. Piza upozornil na to, že bude 

potřeba po skončení rekonstrukce v KD vyčistit zdejší plynové kotle. P. Kubu zajímalo, kdy budou 

tyto rekonstrukce dokončeny. Podle p. Jakoubka by se tak mělo stát cca do 14 dnů, nejpozději do 

konce února. Podle starosty aktuálně probíhají obkládací práce a termín by měl být dodržen. 

 P. Jakoubek upozornil na špatný technický stav startéru obecního traktoru a navrhl pořízení 

nového v ceně zhruba 2 500,- Kč. Zastupitelé neměli k jeho návrhu výhrady. 

 P. Jakoubek navrhl pořízení nových sněhových řetězů na zadní kola obecního traktoru. Původní 

řetězy podle jeho názoru dosluhují. Cena by byla 20 000 - 60 000,- Kč s tím, že počítá spíše 

s cenou blíže nižší uváděné hranice. Podle p. Pizy by bylo nutné řetězy používat s hladkými 

pneumatikami. To by však bylo podle p. Jakoubka nerealizovatelné, protože přezouvání traktoru 

zabere značné množství času. Starosta zvažoval, zdali se vyplatí investovat tak vysokou částku do 

sněhových řetězů a nevyšlo by levněji si zjednat na vyhrnování některou z firem, která tuto 

službu nabízí. Podle p. Kaláška by tato investice byla určitě efektivnější, než investovat do 
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knihovny. Dále uvedl, že vzhledem k rozdílu v nákladech při zjednání firmy v porovnání 

s vyhrnováním brigádníky, bylo na řetězy ušetřeno už jenom v rámci této zimy. 

 P. Samek, který byl na zasedání přítomen, oslovil zastupitelstvo s žádostí o informaci ohledně 

volných pozemků, kde by bylo možné v budoucnu stavět. Podle zastupitelů však bohužel takový 

pozemek momentálně obec k dispozici nemá a doporučilo mu jednat s p. Prokůpkem, který 

pozemek za stejným účelem v nedávné době od obce odkoupil, ale výstavbu stále zvažuje. 

 Starosta informoval o proběhlém jednání s projektantem budoucí novostavby RD manželů 

Pittnerových. Z tohoto jednání vzešla informace, že plánovaná komunikace, která bude v tomto 

místě vybudována, bude muset být na svém konci zakončena tvarem „T“ kvůli možnosti 

pohodlného otočení větších vozidel (popeláři, hasiči, záchranná služba). 

 P. Kalášek navrhl pronajímat místním občanům elektrocentrálu zakoupenou v loňském roce. 

P. Piza navrhl omezit pohyb centrály na území katastru obce, aby byla vždy na dosah. Zastupitelé 

se nakonec dohodli, že se bude centrála pronajímat místním občanům za 100,- Kč na den + 

úhradu pohonných hmot s tím, že neopustí území obce – kromě výjimečných situací, či havárií. 

 

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

bude konat ve čtvrtek 4. 4. 2018 opět od 19ti hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva 

ukončil ve 21:22 hodin. 

Zápis dne 8. 2. 2019 zapsal:   Roman Krafka          v. r. 

Zápis ověřili: 
Theodor Kalášek v. r. 

Ladislav Jakoubek v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


