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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis ze 4. zasedání konaného dne 17. 4. 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. Schválení Závěrečného účtu obce, Účetní závěrky obce a MŠ a Zprávy o hospodaření obce 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

6. 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. 051/2019 bylo přijato 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

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

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 – občerstvení MDŽ (2 300,-); květiny na MDŽ (640,-); vyhrnování sněhu v Býkovci (8 300,- 

Kč); nafta do traktoru (800,-); žádost o dotaci na rekonstrukce v MŠ (19 000,-); oprava kotle v KD 

(1 900,-); nájem tiskárny (1 280,- + 1 500,-); svoz TKO (7 000,- Kč);  separovaný odpad (2 900,-), 

revize has. přístrojů (10 800,-), zpracování rozvojového plánu obce (15 000,-), STK hasič. auta 

(9 100,-), oprava kotle v pavilonu školy (4 200,-). 

PŘÍJMY – třídění separ. odpadu (7 590,-). 

STAVY NA ÚČTECH – ČS 1 951 727,- Kč; ČNB 1 095 370,- Kč; pokladna cca 84 000,- Kč. 

 Obnova venkova Vysočiny 2019 – na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno, že se 

v letošním roce využije zmíněného dotačního programu na výměnu otvorových výplní v obecních 

budovách – vstupní dveře a okna OÚ; hlavní vstup do KD, boční vstup z rampy do KD a klubovny 

SDH; dvoje vstupní dveře do KD Býkovec. Starosta následně oslovil potenciální zhotovitele, aby 

zpracovali a podali nabídky. Ke dni konání zastupitelstva byly a OÚ podány dvě nabídky (Holický a 

Chalupa s.r.o. ; I.N.T. s.r.o.), přičemž druhá z podaných nabídek byla levnější zhruba o 100 tis. Kč.     

P. Kaláška zajímalo, jaké jsou rozdíly v použitých materiálech. Starosta odpověděl s tím, že se 
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jedná o naprosto stejné typy oken a nejsou tedy na místě obavy z nižší kvality. Podle p. Pizy by 

bylo dobré využít nabídku firmy I.N.T. s.r.o. včetně výměny oken v suterénu KD. Podle p. 

Jakoubka a Kaláška není vhodné tato okna měnit, protože je v plánu vybourání vchodu v tomto 

patře, takže by hrozilo, že by se některá z těchto oken dělala zbytečně. P. Jakoubka dále zajímalo, 

zdali je v cenové nabídce také likvidace starých oken – podle starosty nikoliv, okna budou 

zklikvidována svépomocí, neboť by likvidace firmou stála dalších zhruba 50 000,- Kč. Starosta 

navrhl zastupitelům využít nabídku I.N.T. s.r.o. za zhruba 260 000,- Kč, přičemž bude 127 000,- Kč 

kryto dotačními penězi. Dodání je reálné do 10ti týdnů – termín rekonstrukce tak lze 

předpokládat v letních měsících. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje akceptaci nabídky firmy I.N.T. s.r.o. na výměnu otvorových 

výplní v obecních budovách s využitím dotace z programu Kraje Vysočina Obnova venkova 

Vysočiny 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. 052/2019 bylo přijato 

 Rekonstrukce koupelen v bytovce – starosta nechal zpracovat nabídky také na dříve 

projednávané rekonstrukce koupelen v bytech obecního bytového domu. Cena za rekonstrukci 

každé z těchto čtyř koupelen byla včetně výměny stoupaček a veškerého vybavení vyčíslena na 

cca 95 000,- Kč. Na tuto akci bylo v rozpočtu vyčleněno 400 000,- Kč a je tedy reálné se to této 

částky vejít. Zbývající finanční prostředky budou investovány na přípojky proplánovaný podkrovní 

byt. 

 Nabídka čištění kanalizace -  starosta představil došlou nabídku na strojové vyčištění kanalizace 

v obci (Firma Sezako Pelhřimov).  Uvedl, že kompletní čištění by stálo 72 000,- Kč bez DPH. P. Piza 

navrhl vyčištění zanesených šachet kanálů v horní části obce, aby se odtud nesplavoval štěrk 

kanalizací dále. Starosta doplnil, že se cena skládá z pevné části (pronájem stroje) a hodinové 

sazby. Podle p. Jakoubka by bylo vhodné provést nejdříve monitorování stávajícího stavu, ideálně 

pomocí kamer a podle toho se rozhodnout, v jakém rozsahu čištění provést. Monitorování by 

podle něj navíc poskytlo přehled o tom, v jakém stavu vlastně kanalizace je. Starosta uvedl, že by 

monitorování celé trasy stálo cca 30 000,- Kč bez DPH. S monitorováním souhlasili i další 

zastupitelé. P. Kalášek závěrem podotkl, že by se případné vyčištění dalo provést v příštím roce 

s využitím dotace. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje zjištění skutečného stavu obecní kanalizace formou 

kamerového monitorování v celé délce a poté vyčištění šachet kanálů: 

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. 053/2019 bylo přijato 

 Prodej pozemku – starosta přednesl dvě žádosti o pozemek p. č. 766/15. První z nich zaslal 

p. Samek, který má v plánu na tomto pozemku stavět. Sovovi, kteří zaslali druhou žádost, by 

pozemek využili jako zahradu. Vzhledem k tomu, že prodeji pozemku musí nejprve předcházet 

vyhlášení záměru, nemohli zastupitelé o prodeji zatím rozhodnout. Starosta dal hlasovat o 

vyhlášení záměru. 
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Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru obce prodat pozemek p. č. 766/15 o výměře 

1018 m2 v obci Kaliště, který je 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. 054/2019 bylo přijato 

 Pronájem prostor v bývalé ZŠ – přítomné seznámil se žádostí p. Štěpanovské o dočasné 

poskytnutí prostor v bývalé ZŠ (byt ve „Staré budově“), kam by si po dobu rekonstrukce svého 

domu uskladnila věci, případně by zde občas přespala. Starosta byl pro poskytnutí bytu za 100,- 

Kč měsíčně. Podle zastupitelů však není bývalý byt aktuálně vhodný pro přespání, protože není 

nijak vybaven a je zde odpojena elektřina. Podle p. Kuby již p. Štěpanovská svůj zájem 

přehodnotila. P. Kalášek navrhl, aby byla p. Štěpanovské nabídnuta místnost v podkroví klubovny 

SDH. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí podkrovní místnosti v klubovně SDH p. Štěpanovské 

v případě, že bude mít zájem: 

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. 055/2019 bylo přijato 

 Finanční dar – Dětský domov Telč  - starosta přednesl žádost Dětského domova Telč o příspěvek 

v jakékoliv výši. Starosta navrhl příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Jiný návrh nepadl. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje finanční dar Dětskému domovu Telč ve výši 1 000,- 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. 056/2019 bylo přijato 

 Volby do evropského parlamentu – zapisovatel – starosta připomněl, že se ve dnech 24. a 25. 

května konají volby do evropského parlamentu. V této souvislosti informoval o tom, že bude 

zapisovatelem volební komise místostarosta R. Krafka. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost 

finančně ohodnocenou, musí být zastupitelstvem schválena. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje, aby byl místostarosta p. R. Krafka zapisovatelem volební 

komise v rámci voleb do evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 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. 057/2019 bylo přijato 
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4. Schválení Závěrečného účtu obce, Účetní závěrky obce a MŠ 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – starosta přednesl zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Kaliště za rok 2018 a uvedl, že nebyly pracovnicí kontroly krajského úřadu 

nalezeny žádné nedostatky.  

 Účetní závěrka obce – starosta přednesl účetní závěrku obce Kaliště za rok 2018. Uvedl, že bude 

v případě schválení vyvěšena na papírové úřední desce i webových stránkách. 

Usnesení - Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce Kaliště 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.058/2019 bylo přijato 

 Účetní závěrka MŠ - starosta přednesl účetní závěrku MŠ Kaliště za rok 2018. Uvedl, že bude 

v případě schválení vyvěšena na papírové úřední desce i webových stránkách. 

Usnesení - Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ Kaliště 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. 059/2019 bylo přijato 

 Závěrečný účet obce - starosta přednesl závěrečný účet obce Kaliště za rok 2018. Uvedl, že bude 

v případě schválení vyvěšen na papírové úřední desce i webových stránkách. 

Usnesení - Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce Kaliště 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. 060/2019 bylo přijato 

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

 Starosta přednesl znění rozpočtového opatření, které před jednáním zastupitelstva schválil. 

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. 1/2019 – březen 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. 061/2019 bylo přijato 

6. Diskuse, různé 

 P. Kalášek navrhl pokusit se odkoupit budovu prodejny smíšeného zboží, která je aktuálně 

v majetku firmy Lapek. Starosta se obává vysoké ceny. P. Piza podotkl, že se v nabídce prodejny 

příliš nezměnilo a bylo by dobré majitele oslovit, za kolik by byl budovu ochoten prodat. Starosta 

se obává uzavření prodejny. 
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 P. Kalášková se zeptala na to, zdali a kdy se bude řešit oprava poničených dvířek u skříněk v baru 

sálu KD. Část přítomných následně diskutovala o tom, jak mohlo k poničení dojít a že je tato 

událost poměrně smutná nejen vzhledem k tomu, že je kulturní dům aktuálně v dobrém stavu a 

vybavení je nové. Podle starosty by bylo dobré, kdyby skříňky opravil p. Jakoubek. Zároveň jej 

zajímalo, zdali se ve skříňkách něco ztratilo. To nikdo z přítomných nedokázal prokazatelně 

zodpovědět, přestože přítomní členové SDH toto podezření vyjádřili. Zastupitelé se dohodli na 

vybavení této části KD zabezpečovacím systémem a pečlivou evidenci klíčů a osob, které budou 

mít do KD přístup. 

 Starosta informoval o žádosti knihovnice o přesun knihovny ze stávajících prostor bývalé školy. 

Ty jsou pro uskladňování knih nevhodné, mimo jiné z důvodu vysoké vlhkosti. Následkem je 

kupříkladu odmítnutí zápůjček knih do tzv. výměnného fondu. Podle starosty se jako nejvhodnější 

řešení jeví přesun knihovny do bývalého baru „peklo“ v KD. Tato varianta se nelíbila p. Jakoubkovi 

a Kaláškovi, kteří viděli problém v tom, že by se tento prostor musel vytápět, což by znamenalo 

vysoké náklady. Dále by podle nich měli čtenáři, kteří jsou převážně dřívějšího data narození, 

problém se zdoláváním schodů, které do suterénu KD vedou. Podle p. Kaláška by se provoz 

knihovny obci nevyplatil, protože není příliš navštěvována a provozní náklady by byly vysoké.  

      Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje přesun obecní knihovny do prostor bývalého baru „peklo“ 

v suterénu kulturního domu.: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro pro pro zdržel se zdržel se pro 

Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 062/2019 bylo přijato 

 Starosta přednesl přítomným stížnost na nevhodné parkování a úniky kapalin z traktoru 

p. Jakoubka ml, který údajně tímto strojem navíc poškodil obecní cestu. P. Jakoubek ml., který byl 

na zasedání přítomen, se proti této stížnosti ohradil a označil ji za nesmysl. Podle starosty by bylo 

nejlepším řešením, kdyby tyto stroje v obci neparkovaly, ale stály v areálu zaměstnavatele 

občanů naší obce, kteří s nimi po práci jezdí domů. To však nelze vynucovat a tak je potřeba 

vzájemná tolerance.  Podle p. Kaláška jsou daleko větším problémem všudypřítomné psí výkaly. 

 Starosta informoval o článku o našem SDH, který vyšel v Jihlavském deníku - rubrice „Hasiči 

kolem nás“. Starosta hasičům poděkoval za jejich činnost. 

 Starosta informoval o účasti p. Prokůpka na závodech psích spřežení Lekkarod 2019 ve Francii. 

 Starosta informoval o tom, že spolu s místostarostou navštívili poslaneckou sněmovnu 

parlamentu ČR, kde převzali dekret předsedy PS, kterým byl naší obci udělen znak a vlajka. 

Starosta dále hovořil o nabídce na zhotovení předmětů se znakem a vlajkou souvisejících – 

vyšívaného praporu, vlajky, či propagačních předmětů. 

 P. Jakoubek vyjádřil své rozhořčení nad tím, že někdo odcizil nařezené dřevo, které bylo vytěženo 

nad obcí po zimním polomu. Zároveň upozornil na to, že si mu občan v těchto místech žijící 

stěžoval na ničení místní komunikace. 

 P. Jakoubek požádal o pořízení kvalitních sněhových řetězů za traktor – cena kolem 23 000,- Kč. 

Podle p. Kaláška, který souhlasil, by bylo vhodné řetězy koupit do léta a nečekat na zimu. Starosta 

nebyl proti. Upozornil však na nepořádek v garážích obecní techniky a požádal o úklid. 

 P. Jakoubka zajímalo, zdali již byla proplacena rekonstrukce WC v KD. Podle starosty bylo 

zaplaceno vše kromě víceprací. P. Jakoubek uvedl, že se velice osvědčil nově nainstalovaný pult   

v KD, kde byly během proběhlé zábavy umývány skleněné půllitry. 

 P. Kučera požádal o zakoupení nádoby na TKO ke klubovně do Býkovce. Starosta souhlasil. 

Zároveň se p. Kučera dotazoval, zdali by bylo možné, aby byl zajištěn svoz TKO také od objektu, 

kde budou v budoucnu vyráběny dubové sudy. Podle starosty toto nebude problém, ale bude 
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muset informovat svozovou firmu, aby k objektu zajížděla. Starosta v souvislosti s tímto objektem 

uvedl, že je již schválen projekt na dříve projednávanou přípojku elektřiny. 

 P. Krafková upozornila na nelichotivý stav místní komunikace vedoucí z horní části obce směrem 

k Javořici.  Mimo špatného povrchu je zde podle ní i nebezpečí pádu větví či stromů z přilehlých 

strání. 

 P. Kuba upozornil na rozbité okno „pavilonu“ v bývalé ZŠ, které bylo po zabezpečení opět 

narušeno. Je to podle něj důkaz toho, že do budovy opakovaně vniká nepovolaná osoba. To 

potvrdilo několik dalších z přítomných. P. Kubu udivilo, že není stále nainstalována fotopast, který 

byla zakoupena již před několika měsíci. Místostarosta uvedl, že řešil technické problémy s tímto 

zařízením. Zároveň slíbil, že bude fotopast co nejdříve nainstalována. P. Kalášek navrhl zabezpečit 

okna OSB deskami. 

 Starosta pozval přítomné na nadcházející akce – na sousedské setkání v KD Kaliště 27. 4 a také na 

pálení čarodějnic 30. 4. v Kališti i Býkovci. 

 

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

bude konat ve čtvrtek 6. 6. 2019 opět od 19ti hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva 

ukončil ve 20:52 hodin. 

Zápis dne 26. 4. 2019 zapsal:   Roman Krafka          v. r. 

Zápis ověřili: 
Jindřich Kučera v. r. 

František Piza v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


