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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 13. zasedání konaného dne 3. 9. 2020 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce 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 6 

zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Omluven byl pan Piza. 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 omluven pro pro pro Pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 137/2020 bylo přijato 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Jakoubka a p. Kaláška.  

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. Dále 

pak stručně informoval o ekonomické situaci obecního obchůdku. 

VÝDAJE – koberec knihovna (35 000,-); věšák a další vybavení knihovna (3 400,-); 2x set 

stůl/lavice před obchod (8 800,-); oprava vodovodu v Býkovci (6 400,- + 9 500,-); pronájem 

tiskárny (1 500,-+2 600,-); svoz TKO (16 000,- + 3 100,-); rozbory vody (2 000,- + 1 800,-); opravy 

výtluků před KD Kujón v Býkovci (32 549,-); chladící vitríny do obchodu (27 660,-); barva na 

střechu obchodu (5 000,-); občerstvení na opékání buřtů (2 500,-); projekty na revitalizaci 

návesních rybníků (128 000,- + 116 000,-); 2x asfaltování nástřikem v Býkovci a v Kališti               

(2x 32 000,-); plechová garáž u KD Kujón na zahradní traktůrek (13 700,-). 

PŘÍJMY – tříděný odpad (9 403,-); prodej dřeva (749 000,-); transfery FÚ (celkem cca 170 000,-). 

STAVY NA ÚČTECH – ČS 2 440 000,-; ČNB 1 592 000,-; pokladna cca 44 000,-. 

OBCHŮDEK – tržby 2020 (červen 111 000,-; červenec 180 000,-; srpen 181 000); stav účtu 

141 000,-; pokladna cca 32 000. 

 

 Navýšení hodnoty skladu v obecním obchůdku – starosta informoval o tom, že je vzhledem 

dosavadnímu fungování obchodu na místě navýšit hodnotu skladu na 500 000,- a požádal 

zastupitelstvo o schválení: 
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Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje navýšení hodnoty skladu v obchůdku na 500 000,-: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro omluven pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 138/2020 bylo přijato 

 Přípojka NN Brabcovi – starosta přednesl návrh smlouvy na zřízení věcného břemene související 

s uložením vedení NN do země na pozemcích p. č. 1211/4 respektive p. č. 2236 u nemovitosti 

čp. 23 Brabcových. P. Kaláška zajímalo, zdali v trase plánovaného uložení kabelu nevede obecní 

vodovod. Starosta plánuje osobní obhlídku místa.  

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související 

s uložením vedení NN na pozemcích p. č. 1211/4 respektive p. č. 2236: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro omluven pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 139/2020 bylo přijato 

 Přípojka NN Macek – starosta přednesl další návrh smlouvy na zřízení věcného břemene 

tentokrát související s uložením NN vedení vedoucího k pozemku p. Macka přes obecní pozemek 

p. č. 447/1. 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související 

s uložením vedení NN na pozemku p. č. 447/1. 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro omluven pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 140/2020 bylo přijato 

 Rozpočtové opatření č. 2 – září 2020 – starosta přednesl znění zmíněného rozpočtového 

opatření. Zastupitelstvo dokument vzalo na vědomí 

Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 – září 2020. 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro omluven pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 141/2020 bylo přijato 

 Přeplatky za plyn v bytovém domě/úhrada nákladů na dezinsekci – starosta seznámil přítomné 

s aktuálním vyúčtováním za dodávky plynu v bytovém domě, ze kterého vyplynula skutečnost, že 

bude nájemníkům vrácen přeplatek ze záloh jimi placených v rámci nájemného. Starosta navrhl, 

aby se vracený přeplatek ponížil o částku úhrady nákladů spojených s jedním ošetřením bytového 

domu proti štěnicím, druhou část uhradí obec.  Nikdo z nájemníků nebyl na zasedání přítomen.  

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje ponížení přeplatku za plyn s tím, že bude zbylá částka 

využita na úhradu nákladů spojených s jednou desinsekcí k likvidací štěnic v bytovém domě: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro omluven pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 142/2020 bylo přijato 
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 Přístupy do obecních budov – starosta upozornil na to, že někdo odmontoval krytky z vypínačů 

v KD a je potřeba nastolit pořádek v tom, kdo má klíče a přístup do obecních budov. K tomuto se 

přidal p. Kalášek s tím, že zaznamenal otevřená vrata do garáže, kde je zaparkován obecní 

traktor, a i zde by byla potřeba kontrola nad přístupem. Do třetice je podle starosty obdobný 

problém s přístupem do kotelny v bytovém domě. Z uvedených důvodů se zastupitelé rozhodli 

pro výměnu zámků (vchod KD, boční vchod školička, kotelna bytovky) – výměnu zajistí 

místostarosta. P. Kalášek doplnil že místní zaznamenali pohyb cizích osob v naší obci. 

Místostarosta uvedl, že došlo k poškození pneumatik na několika autech. 

 Zrušení telefonní budky – starosta přečetl dopis ČTÚ, ze kterého plyne informace o plánovaném 

zrušení provozování telefonní budky před prodejnou k 31. 12. 2020 s tím, že dojde začátkem roku 

2021 k její demontáži. Správce budky, nabídl obci konstrukci budky k odkoupení za 500,- pro 

případ, že by pro ni bylo nalezeno další smysluplné využití. Případně by byla (bezplatně) 

zachována a obci přenechána alespoň základna budky. Zastupitelé se rozhodli odkoupit budku i 

s konstrukcí za uvedenou sumu. 

 Měření rychlosti – starosta otevřel již po několikáté téma měření rychlosti na přímých 

komunikacích ve spodní části Kaliště a také v Býkovci. V této souvislosti představil přítomným 

došlou nabídku, na základě které odhadl náklady na vybudování jednoho měřícího místa na 45-

70tis. Kč. P. Kučerová se k bodu vyjádřila s tím, že je situace s rychle projíždějícími vozy přes 

Býkovec velice nepříjemná a o měření rychlosti by z jejich strany rozhodně zájem byl. 

Zastupitelstvo poté vedlo krátkou diskuzi nad bezpečností provozu v obci a možností případného 

navázání spolupráce v této oblasti s okolními obcemi. 

 Výměna těles veřejného osvětlení – starosta informoval o tom, že se postupně mění osvětlovací 

tělesa veřejného osvětlení za energeticky úspornější (28W).  

 Projekt na revitalizaci nádrží – starosta informoval o aktuální situaci ohledně revitalizace návsi, 

respektive nádrží na ní situovaných. Uvedl, že již byly zpracované návrhy, přičemž bude řešena 

každá z nádrží samostatně, aby bylo efektivnější využití plánované 70% dotace, u které je podle 

starosty ta výhoda, že jsou náklady na realizaci nejprve proplaceny poskytovatelem a následně 

obec zaplatí svoji spoluúčast. Starosta doplnil, že dalším krokem je stavební řízení. Starosta dále 

poznamenal, že je taktéž stále v řešení plánovaný rybníček pod obcí u silnice směrem na Býkovec, 

kde byl podle jeho slov na první obhlídce místa architekt. P. Kaláška v této souvislosti zajímalo, 

v jakém stavu je probíhající žádost o změnu územního plánu. Podle starosty dořešení záležitosti 

brání skutečnost, že je pracovnice odboru územního plánování mající naši žádost na starost 

dlouhodobě nemocná. Závěrem k bodu starosta doplnil, že dojde ke změně stavebního zákona, 

což může mít za následek mimo jiné snížení počtu pracovníků na stavebním úřadě v Batelově. 

4. Diskuse, různé 

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

nedostatky. 

Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro omluven pro pro pro Pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 143/2019 bylo přijato 
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 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 omluven pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 144/2019 bylo přijato 

 P. Kučera přednesl zápis osadního výboru v Býkovci. Informoval zejména o proběhlých a 

plánovaných akcích v Býkovci. 

Usnesení - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu osadního výboru: 

 HLASOVÁNÍ  

Szczyrba Krafka Piza Kučera Kalášek Jakoubek Horák 

pro pro omluven pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 145/2019 bylo přijato 

 Místostarosta informoval o tom, že zaslal na krajský úřad zamítavé stanovisko ohledně případné 

finanční spoluúčasti obce na provozování systému veřejné dopravy. Stanovisko bylo výsledkem 

jednání zastupitelstva na minulém zasedání. Důvodem byla zejména nedopracovanost systému. 

P. Kalášek k bodu doplnil, že ve stanici Kostelec u Jihlavy nebudou nově stavět rychlíky. 

 P. Kalášek informoval o tom, že v říjnu proběhne čištění „Štolbova“ rybníčku. Místostarosta 

v této souvislosti informoval o prosbě p. Přecha o zásobování jeho jezírka vodou z požární nádrže 

v horní části obce. Zastupitelé s připojením jezírka vzhledem k předchozím jednáním nesouhlasili. 

 Starosta informoval o tom, že v sobotu 5. 9. 2020 proběhne svoz objemného a nebezpečného 

odpadu – podrobnější informace byla zveřejněna na elektronické i papírové úřední desce. 

 P. Štěpanovská st. se zastupitelstva ptala, kdy bude sjednána náprava problému s vodou 

zatékající do její nemovitosti. Podle p. Štěpanovské problém způsobila rekonstrukce přilehlé 

místní komunikace provedená obcí a obec na to je již delší dobu upozorňována. Starosta  

nesouhlasí s tím, že zpevnění cesty způsobuje zhoršení původního stavu. Po delší diskusi se 

zastupitelé shodli na tom, že bude do tělesa cesty zabudován vhodný žlab.  Místostarosta byl 

pověřen jednáním s realizátorem původní rekonstrukce komunikace.  S touto verzí souhlasilo jak 

zastupitelstvo, tak p. Štěpanovská. Ta zároveň uvedla, že ji kvůli uvedené situaci „stojí“ 

rekonstrukce nemovitosti, což mimo jiné působí i materiální škody. Z toho důvodu záležitost 

předala pojišťovně Generali, kde je obec pojištěna na odpovědnost za škodu. Pojišťovna údajně 

poslala na obecní úřad podklady. Starosta a místostarosta uvedli, že si ani jeden z nich není 

vědom, že by tyto podklady na obec dorazily.  

 P. Štěpanovská ml. se dotazovala na situaci ohledně čističky odpadních vod. Místostarosta uvedl, 

že má obec v současné době do roku 2028 povoleno vypouštění odpadních vod tzv. volnou výustí 

do potoka. Do té doby bude zřejmě nutné najít nějaké řešení, přičemž se vybudování centrální 

čistírny v tuto chvíli nejeví jako nejoptimálnější. Starosta uvedl, že se spíše uvažuje o lokálních 

ČOV. 

 Místostarosta informoval o tom, že byla podána žádost o poskytnutí dotace z fondu Vysočiny na 

provoz venkovských prodejen „Venkovské prodejny 2020“ s tím, že naše obec dotaci v případě 

získání využije pro pokrytí nákladů na mzdu prodavačky.  
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se 

bude konat ve čtvrtek 5. 11. 2020 opět od 19ti hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva 

ukončil ve 20:24 hodin.  

Zápis dne 9. 9. 2020 zapsal:   Roman Krafka          v. r.  

Zápis ověřili: 
Ladislav Jakoubek v. r. 

Theodor Kalášek v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


