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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis ze 5. zasedání konaného dne 6. 6. 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. 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. 063/2019 bylo přijato 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Horáka 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 – příspěvek SMO (2 660,-/rok); rozbory vody (2 500,-); TKO (2x 8 600,-); separovaný 

odpad (3 000,-); pronájem tiskárny (2 500,- + 2 000,-); plynové bomby (1 500,-); poháry pro SDH 

(2 500,-); nafta (1 500,-); čištění kanálů (34 000,-) – monitoring kanalizace není nakonec potřeba; 

opravy v KD (46 000,-); dveře KD Býkovec (3 150,-); mobilní svoz (12 000,-); občerstvení 

čarodějnice (2 200,-); aerofoto (3 600,-); občerstvení sousedské setkání (3 300,-); oprava střechy 

klubovny SDH/KD (5 520,-); záloha na okna do obecních budov (153 000,-). 

PŘÍJMY – dotace od státu (117 000,- + 155 000,-); dotace od kraje (52 000,-). 

STAVY NA ÚČTECH – ČS 1 887 301,- Kč; ČNB 1 124 349,- Kč; pokladna cca 35 180,- Kč. 

➢ Rekonstrukce MŠ – starosta informoval o tom, že zatím není schválena naše žádost o dotaci na 

rekonstrukci MŠ poskytovanou ministerstvem pro místní rozvoj. Upozornil dále, že vzhledem 

k velkému množství podaných žádostí je šance na úspěch poměrně nízká. Připomněl, že celkové 

náklady projektu byly vyčísleny na 2 205 000 Kč, přičemž by měla dotace pokrýt cca 1,5mil. Podíl 

obce by byl zhruba 660 000,- Kč. Starosta a p. ředitelka, která byla přítomna na zasedání 

zastupitelstva, následně popisovali a navrhovali, jak postupovat v případě, že dotace nebude 

přidělena. Zejména střecha školky je ve velice špatném stavu a podle slov paní ředitelky, 

doložených fotografiemi, dochází při deštích k zatékání vody do objektu. Takto poškozovány jsou 
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také nově zrekonstruované části vnitřku budovy. Starosta proto navrhl provést v případě 

neúspěšné žádosti o dotaci alespoň rekonstrukci střechy, která by vyšla na zhruba 780 000 Kč, 

což zhruba odpovídá původně plánovanému podílu obce na rozsáhlejší rekonstrukci. Zastupitelé i 

p. ředitelka se shodli na tom, že rekonstrukce střechy je akutně potřebná, kdežto další práce 

(například zateplení) se dají odložit.  

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje v případě neúspěchu s žádostí o dotaci MMR rekonstrukci 

ve zmenšeném rozsahu, tj. rekonstrukce střechy a pověřuje starostu provedení výběrového řízení 

a uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem: 

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. 064/2019 bylo přijato 

Změny si dále vyžádá přívod elektřiny, který je aktuálně řešen přes budovu bývalé ZŠ. Nově by 

měl být samostatný přívod přímo pro MŠ. P. ředitelka dále poukazovala na problémy s vosami, 

které se vyskytují v objektu školky a je nutné toto řešit s deratizátorem. V MŠ je dále problém 

s neustálým poškozováním slunečníků na zahradě v areálu MŠ. Ty jsou tam umístěny proto, aby 

děti, které si zde hrají, nebyly vystaveny přímému slunečnímu světlu. P. ředitelka požádala obec, 

aby na místě, kam se umisťují slunečníky, vybudovala bytelnější zastřešení. Starosta slíbil zajistit 

stavbu svépomocí.  

➢ Zvýšený odběr vody – starosta upozornil na to, že zřejmě v některém místě došlo k poškození 

vodovodu, protože byl naměřen nadměrný průtok přes hlavní obecní vodoměr. P. Krafková 

dodala, že je v kanálech u obchodu slyšet tekoucí vodu, i v čase, kdy delší dobu nepršelo. 

➢ Poškozená cesta v Býkovci – starosta informoval zastupitele o nutnosti opravy části místní 

komunikace v Býkovci – „točna“ na konci místní části směrem na Klátovec. Tato komunikace byla 

a je značně opotřebovávána těžkou lesní technikou, která tudy vyváží dřevo, zejména z obecních 

lesů. Lesní hospodář byl na toto několikrát upozorněn, nicméně ten zřejmě bohužel jinou trasu 

využít nemůže. Podle p. Kučery a p. Horáka je stav projednávané místní komunikace natolik 

špatný, že po ní odmítají projíždět popeláři, kteří ji běžně využívají pro otočení. Hrozí tak, že 

k nemovitostem v této oblasti odmítnou zajíždět. Starosta dále přednesl dvě možnosti řešení. 

První (levnější – cca 50 000,- bez DPH) spočívá ve srovnání terénu a zasypání štěrkem, druhá 

(dražší – cca 98 000,- bez DPH) již počítá s asfaltovým povrchem. Zastupitelé poté diskutovali o 

tom, která varianta je výhodnější. Podle p. Jakoubka nemá smysl investovat do dražší varianty, 

dokud zde stále bude projíždět zmiňovaná těžká lesní technika. S tímto názorem souhlasil p. 

Kalášek i p. Štěpanovský. P. Kalášek navrhl nejdříve zpevnit a pak časem opravit a finalizovat. P. 

Kučera navrhl upozornit lesního hospodáře na to, aby v tomto místě s technikou neprojížděl 

v době,  kdy bude terén podmáčený. 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje levnější variantu rekonstrukce „točny“, jež je součástí 

místní komunikace v Býkovci za cca 50 000,- bez DPH a pověřuje starostu uzavřením 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. 065/2019 bylo přijato 

➢ Rozšíření EZS do KD v Kališti – starosta přednesl nabídku p. Fr. Kaláška na rozšíření 

zabezpečovacího systému v KD, ke kterému dojde po plánované výměně vchodových dveří. 

Nabídková cena činí 12 535,-. 
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➢ Poděkování linky bezpečí + finanční dar – starosta přednesl poděkování linky bezpečí za 

předchozí podporu spojenou s žádostí o nový příspěvek. Starosta navrhl přispět stejně jako loni 

částkou 1 000,- Kč. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 

1 000,- Kč a 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. 066/2019 bylo přijato 

➢ Poděkování dětského domova Telč – starosta přednesl poděkování řditele Dětského domova 

Telč za poskytnutý finanční dar (schváleno na zastupitelstvu 17. 4. 2019). 

➢ Finanční dar organizaci ARNIKA – starosta přednesl žádost neziskové společnosti ARNIKA o 

příspěvek. Tato společnost mimo jiné pečuje o stromořadí, mezi které patří například i nejdelší 

modřínová alej v ČR vedoucí z Kaliště do Počátek. Starosta navrhl přispět částkou 1 000,- Kč. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar organizaci Arnika ve výši 1 000,- Kč a 

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. 067/2019 bylo přijato 

➢ Uzavření prodejny LAPEK – starosta informoval o tom, že bohužel dojde k 31. 7. 2019 k uzavření 

místní prodejny smíšeného zboží, kterou ve vlastní budově provozuje firma LAPEK a. s. Starosta 

uvedl, že bude prodejna zavřena z ekonomických důvodů, které jsou dlouhodobějšího 

charakteru. Starosta pokračoval s tím, že firma LAPEK nabízí k pronájmu či odprodeji budovu 

včetně pozemku. Po vyslechnutí podrobností se zastupitelé přiklonili k variantě odkupu – prvním 

krokem bude vyhlášení záměru. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 2/2019 obce koupit pozemek p. č. 1238  

a dále pozemek p. č. 25/2 včetně budovy  čp. 41. Vše v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště  

u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví firmy LAPEK, a.s.: 

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. 068/2019 bylo přijato 

P. Jakoubka zajímalo, jestli bude v ceně prodeje i vybavení prodejny – podle starosty bude 

následně vybavení prodáváno za zůstatkovou hodnotu. Starosta dále řešil zajištění základních 

potravin pro občany po uzavření prodejny. Pojízdná prodejna je bohužel vytížená na maximum a 

na další místo nemůže zajíždět. Prozatím by šlo např. pečivo v případě zájmu nakupovat ve 

vedlejší obci a občanům vydávat na obecním úřadě. 

➢ Prodej pozemku 766/15 – starosta znovu otevřel záležitost prodeje uvedeného pozemku. Na 

minulém zasedání byl vydán záměr č. 1/2019, kterým obec prodej oznámila. Celkem projevili 

zájem o odkup dva zájemci. Jednak p. Samek, který byl na zasedání přítomen a hodlá podle svých 

slov na pozemku v budoucnu stavět a dále pak Sovovi, kteří pozemek chtějí využít jako zahradu. 

Starosta se po pečlivé úvaze rozhodl prodej odložit a nyní tak nevyhovět žádnému z uchazečů. 
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Důvodem je podle něj skutečnost, že se jedná o jeden z posledních obecních pozemků, kde lze 

stavět, a proto by měla obec prodej pečlivěji zvážit. P. Samek starostu ubezpečil, že na tomto 

pozemku stavět dům opravdu chce a podivil se nad tím, odkud se ke starostovi doneslo, že tomu 

tak není. Starosta dále upozornil na to, že zatím není provedena změna územního plánu 

(pozemek je podle něj v režimu „občanská vybavenost“) a pozemek není zasíťovaný.  P. Kalášek 

navrhl prodej pozemku řešit až po změně územního plánu, s čímž souhlasili i další zastupitelé. 

Starosta poté navrhl pozemek do té doby pronajmout jako zahradu a vyhlásit nový záměr. 

Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru obce č. 3/2019 pronajmout 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. 069/2019 bylo přijato 

➢ Obecní zahradní traktor – starosta poděkoval p. Kubovi za zařízení opravy obecního zahradního 

traktoru. Dále uvedl, že se do oprav tohoto stroje investují čím dál vyšší prostředky a zřejmě by 

stálo za zvážení, zdali nepořídit nový. Závěrem seznámil přítomné s nabídkou podobných strojů a 

vyzval zastupitele k návrhům na řešení, které budou projednány na příštím zasedání. 

➢ Mikroregion Trešťsko – starosta seznámil přítomné s informacemi z poslední schůze členských 

obcí Mikroregionu Třešťsko, kde byl přítomen. Upozornil, že bude obec muset vydat novou 

obecně závaznou vyhlášku o odpadech, kde budou stanoveny podmínky shromažďování a 

likvidace tuků – tuto službu starosta předjednal s firmou FCC a. s. Ředitelka MŠ doplnila, že 

nádobu na sběr tuků má již delší dobu právě v mateřské školce, takže by ji mohli případně 

poskytnout. Dále bude podle starosty nutné v OZV upravit (navýšit) cenu za svoz TKO. V současné 

době totiž obec doplácí na svoz vysokou částku. Dále starosta informoval o aktuálních dotacích, o 

kterých se na zasedání dozvěděl – z potenciálně naší obcí využitelných se jednalo o dotace na 

rekonstrukci chodníků, nebo vybudování vodních ploch. P. Kalášek upozornil, že uvedené dotace 

bývají na vodní plochy, které nejsou vyžity pro chov ryb. Takovéto vodní plochy bývají podle něj 

za několik málo let zarostlé a nevzhledné. Podle slov starosty nemusí vodní plochu nutně budovat 

obec, ale například státní pozemkový úřad. Starosta bod ukončil informací o pravděpodobném 

ukončení fungování tzv. Centra společných služeb, jejichž služeb obec nevyužila. 

4. Diskuse, různé 

➢ P. Kalášek upozornil na špatný stav zídky u rampy na opravu vozidel vedle OÚ a navrhl, aby byli 

osloveni zedníci, kteří pracují na rekonstrukcích KD v Býkovci, zdali by nebyli ochotni zídku 

opravit. Starosta souhlasil. P. Piza dále navrhl ostříhat či vytrhat keře, které v tomto místě rostou 

a zídku postupně ničí. Starosta dodal, že p. Kuba dohodnul s p. Kolmanem dokončení 

rekonstrukce opěrné zdi u parkoviště před bytovým domem. K těmto pracím by mělo dojít 

v průběhu června. 

➢ P. Kalášek přednesl zápis finančního výboru. Mimo jiné uvedl, že nebyly nalezeny žádné  

nedostatky. 
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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. 070/2019 bylo přijato 

➢ P. Jakoubek přednesl zápis kontrolního výboru. Ani zde nebyly během kontroly nalezeny žádné 

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. 071/2019 bylo přijato 

➢ P. Piza přednesl zápis technického výboru. Pojednával zejména o proběhlých a plánovaných 

akcích. Upozornil na poruchu vrat u obecních garáží, které se samovolně otevírají. Závěrem 

jménem celého TV vyzval k účasti na brigádách členy SDH, občany i chalupáře. 

Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu technického 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. 072/2019 bylo přijato 

➢ P. Kučera přednesl zápis osadního výboru. Pojednával zejména o proběhlých a plánovaných 

akcích v Býkovci, kterých je opravdu vysoký počet. Poděkoval všem, kteří se na organizaci a 

zajištění těchto akcí podílí. 

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. 073/2019 bylo přijato 

➢ Starosta informoval o tom, že jsou všechny zápisy přednesené předsedy výborů k nahlédnutí na 

OÚ. 

➢ Místostarosta informoval o tom, že od doby instalace fotopastí do areálu bývalé ZŠ nedošlo 

k zachycení žádného podezřelého momentu. Zastupitelé v rámci tohoto bodu diskutovali o tom, 

jakým způsobem zabezpečit rozbité okno, kterým se v minulosti do objektu zřejmě někdo 

opakovaně dostával. Podle starosty by bylo nejefektivnější otvor zazdít. 

➢ P. ředitelka MŠ seznámila přítomné s aktuální situací ohledně chodu MŠ.  Uvedla, že je ve školce 

zapsáno celkem 31 dětí, přičemž kapacita je 33. Stále chodících je potom 26, přičemž je 

předpoklad, že se tato čísla budou ještě navyšovat. P. Kaláška zajímalo, z jaké největší vzdálenosti 

děti do naší školky jezdí. Podle slov p. ředitelky to mají zřejmě nejdál z Jihlavy. Vysoký počet dětí 

vzhledem k počtu personálu p. ředitelka řeší přesčasovými hodinami, zaměstnat další osobu 

neplánuje. Dále přítomné seznámila s obdobím uzavření MŠ v letních měsících – to bude trvat od 

15. 7. do 16. 8.  V neposlední řadě p. ředitelka pojednávala o posledních vystoupeních folklorního 

souboru Kališťánek. Ta probíhala mimo jiné v Telči, kde děti předvedly bezchybný výkon, za což 
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na ně byla p. ředitelka patřičně pyšná. P. ředitelka následně poděkovala zastupitelstvu za 

schválení tzv. šablon, ke kterému došlo na předchozím zasedání. Finance takto získané jsou 

využity například na vyplácení školního asistenta, který pomáhá učiteli. Dále pak na vzdělávání 

pedagogů v rozsahu 60ti hodin, či matematickou gramotnost dětí. Dále pak organizování akcí 

školky, přičemž jsou 4 akce pořádané v MŠ (perníkářka, myslivkyně, truhlář, zahradnice) a 2 akce 

mimo MŠ (keramická dílna, ovčí farma). Závěrem poděkovala obci za spolupráci a požádala o 

souhlas s naplňováním vzdělávacích cílů MŠ. Starosta také poděkoval p. ředitelce za dobře 

fungující spolupráci. P. Kalášek navázal na starostu a poděkoval p. ředitelce za svědomité vedení 

MŠ. Podle jeho slov doposud nikdy školka nefungovala na takové úrovni, jako dnes. P. Krafková 

poděkovala za výborné obědy, které MŠ vaří také pro místní obyvatele. 

Usnesení – Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dokumentem mateřské školy „Školní vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání“ Mateřské školy Kaliště okr. Jihlava s názvem „Tancujeme a 

zpíváme a při tom se rádi máme“ s číslem jednacím 65/2017, s platností pro období od roku 2017 

do roku 2022. Zastupitelé obce souhlasí s naplňováním vzdělávacích cílů MŠ v souladu s tímto 

dokumentem: 

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. 074/2019 bylo přijato 

➢ Starosta přednesl stížnost p. Jakoubka ml. která se týkala neuvedení jména stěžovatele na jeho 

chování (projednáváno na minulém zasedání) v zápise ze zastupitelstva. P. Jakoubka ml. zajímalo, 

proč tato skutečnost nebyla v zápise uvedena a také kdo byl tímto stěžovatelem. Starosta nechtěl 

stěžovatele přímo jmenovat, ale uvedl, že ani jemu se nelíbí přítomnost zemědělské techniky, 

která je parkována v obci u nemovitostí občanů, kteří tuto techniku využívají v zaměstnání.  

Starosta by byl raději, kdyby byly tyto stroje parkovány v areálu zaměstnavatele dotyčných. P. 

Jakoubek upozornil starostu, že neodpověděl na dotaz p. Jakoubka ml., tedy neuvedl, kdo byl 

stěžovatelem. Starosta jmenoval p. Procházkovou a p. Hájka. 

➢ P. Jakoubek ml. uvedl, že došlo s p. Hájkem ke smíru ohledně rozdělávání ohňů. P. Hájek byl 

podle p. Jakoubka ml.  přizván, aby se přesvědčil, že nehrozí nebezpečí. 

➢ Starosta uvedl, že byl p. Hájek vyznamenán hejtmanem Kraje Vysočina za svoji tvorbu v oblasti 

textů k dechovkovým skladbám. 

➢ Starosta poděkoval volební komisi za zdárný průběh voleb do Evropského parlamentu. 

➢ P. Krafková upozornila na mršinu na pozemku u nemovitosti čp. 46 a také páchnoucí koš. 

➢ Starosta upozornil na opětovnou telefonickou stížnost obyvatel nemovitosti sousedící 

s klubovnou SDH. Již dříve se projednávalo močení návštěvníků klubovny před plotem 

sousedního domu. Tato situace se údajně nyní opět opakovala. Starosta vyzval k tomu, aby 

k těmto situacím nedocházelo. P. Kalášek podle jeho slov preventivně informuje o poškozeném 

plotu těchto sousedů. Podle něj toto poškození nezpůsobil žádný z návštěvníků klubovny a on má 

obavy, aby to nebylo v budoucnu takto prezentováno. 

➢ P. Jakoubka zajímalo, kdy bude opraven pisoár v klubovně, který je rozbity už cca půl roku. 

Starosta navrhl, aby opravu zajistil SDH s tím, že budou náklady uhrazeny s obecních prostředků.  

➢ Starosta pozval přítomné na pouť, která se bude konat 20. 7. 2019 
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se 

bude konat ve čtvrtek 5. 9. 2019 opět od 19ti hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva 

ukončil ve 21:08 hodin. P. Kalášek požádal o zaslání upozorňující SMS před konáním zastupitelstva. 

Zápis dne 15. 6. 2019 zapsal:   Roman Krafka          v. r. 

Zápis ověřili: 
Ladislav Jakoubek v. r. 

Milan Horák v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


