ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 1. zasedání konaného dne 3. 11. 2022 v zasedací místnosti OÚ
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 18:00. 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 5 zastupitelů
a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Omluven je p. Matějka a p. Kalášek, který přijde později.
Na zasedání je rovněž přítomno několik hostů (viz. prezenční listina – příloha č. 1 zápisu). Místostarosta
přednesl usnesení z minulého ustavujícího zastupitelstva obce.

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a navrhl doplnit jeden bod.
Nikdo další neměl připomínku, a tak dal starosta hlasovat o tomto upraveném návrhu programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích)
Návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště na roky 2024-2027
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Prodej parcely p.č. 1211/32 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek
Diskuse, různé

Usnesení č. 017/2022 - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
USNESENÍ Č. 017/2022
5
0
0
2
PŘIJATO

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Šindeláře jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Jakoubka a p. Moravu.
Starosta poté jako vždy podal informace o významných příjmech a výdajích realizovaných v době
od minulého zasedání, dále seznámil s aktuálními stavy na obecních účtech a v pokladně, nakonec
stručně informoval o ekonomické situaci obecního obchůdku.
VÝDAJE – nový regál na pečivo v obecním obchůdku (40 000,- Kč); rozbor odpadní vody (708,- Kč);
rozbor pitné vody, reklama MŠ v publikaci pro děti (7 900,- Kč); svoz bio odpadu (11 840,- Kč); příprava
pro montáž nových garážových vrat vedle MŠ (15 400,- Kč); svoz TKO (16 540,- Kč); 2 plynová topidla
pro stan za KD v Býkovci (44 tisíc Kč); 2 infratopidla pro stan za KD v Býkovci (12 tisíc Kč); oprava
venkovního posezení a nové zakrytí plachtou za KD v Býkovci (39 + 11,5 tisíc Kč); oprava místních
komunikací v Kališti a Býkovci (2x 35 tisíc Kč);
PŘÍJMY – třídění odpadů EKO-KOM (11 976,- Kč); FÚ (52 tisíc Kč);
STAVY NA ÚČTECH – ČS 4 946 000,- Kč; ČNB 3 489 000,- Kč; pokladna: obec 18 000,- Kč .
OBCHŮDEK – stav účtu 549 300,-; pokladna 107 000,-. Tržby (9/22 – 205 tis., 10/22 – 201 tis. Kč).

3. Návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2023
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2023, který bude přiložen jako
příloha č. 2. zápisu a bude vyvěšen na úřední desce obce.
Usnesení č. 018/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
USNESENÍ Č. 018/2022
5
0
0
2
PŘIJATO
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4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště na roky 2024-2027
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce Kaliště na roky
2024-2027, který bude přiložen jako příloha č. 3.
Usnesení č. 019/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště
2024-2027:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
USNESENÍ Č. 019/2022
5
0
0
2
PŘIJATO

5. Rozpočtové opatření č. 4 – k 30. 10. 2022
Starosta přednesl schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 – k 30. 10. 2022. K dokumentu nebyly
žádné dotazy či připomínky. Na projednávání tohoto usnesení byl již přítomen pan Kalášek, který mohl
také hlasovat o dalších usneseních.
Usnesení č. 020/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště
2024-2027:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
USNESENÍ Č. 020/2022
6
0
0
1
PŘIJATO

6. Záměr č. 4/2022 prodeje části pozemku p. č. 1211/27 a části pozemku p. č.
1211/3 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek
Usnesení č. 021/2022 - zastupitelstvo schvaluje záměr č. 4/2022 prodeje části pozemku p. č.
1211/27 a části pozemku p. č. 1211/3 o celkové výměře 387 m2.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
USNESENÍ Č. 021/2022
6
0
0
1
PŘIJATO

7. Diskuse, různé
➢ Starosta seznámil přítomné s revitalizací návsi, kde by jako vícepráce mohlo dojít k zakončení
horní nádrže - místo betonu použít terasový kámen. Cena je 920 Kč/běžný metr bez DPH. Délka
je 50 m. O této změně se zastupitelé dohodli, tak že se použije terasový kámen.
Usnesení č. 022/2022 - zastupitelstvo schvaluje změnu zakončení horní nádrže:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
USNESENÍ Č. 022/2022
6
0
0
1
PŘIJATO
➢ Paní ředitelka MŠ Kaliště - seznámila přítomné s financováním a chodem MŠ Kaliště. Bude
také probíhat oprava dětského pískoviště, které nesplňuje parametry a tím nevyhovuje
provozu. Na opravu je nabídka s plastovými obaly + krytím pískoviště. O této nabídce muselo
být rozhodnuto do týdne.
➢ Starosta nechal hlasovat o opravě dětského pískoviště, které by bylo realizováno touto
nabídkou – částka 43 178 Kč.
Usnesení č. 023/2022 - zastupitelstvo schvaluje opravu dětského hřiště dle nabídky:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
USNESENÍ Č. 023/2022
6
0
0
1
PŘIJATO
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➢ Pan Beneš - informoval o hospodaření v obecních lesích. Představil plán činnosti na další rok.
Plánovaná těžba na další rok nebude, pouze nahodilá. Obnova porostů přirozenou cestou –
dochází k velice příjemnému zjištění. Na pozemcích se velmi dobře uchytili nové dřeviny. Příští
rok by mělo dojít pouze k dosazování částí pozemků.
Starosta poděkoval všem za účast na zasedání a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 1. 12. 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva
starosta ukončil ve 20:17 hodin.

Zápis zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Jan Šindelář

v. r.

Ladislav Jakoubek

v. r.

Vladimír Morava

v. r.

Ing. František Szczyrba

v. r.
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