Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kaliště ze dne 2.4.2008.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta.Uvítal členy
zastupitelstva, přítomné místní občany a zástupce Policie ČR obvodního odd. Telč.
Konstatuje, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, omluveni jsou p. Krafka a Kalášek. Dále je
přítomno 9 místních občanů.
V dalším bodě seznamuje starosta s programem dnešního zasedání a určuje
zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu. Jako zapisovatele určuje místostarostu Jindřicha
Kučeru, jako ověřovatele Jana Lojdu.
Program dnešního zasedání:
1. zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Seznámení se zápisem z minulého veř.zasedání a následujících zasedání
zastupitelstva.
4. Zpráva starosty
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr zasedání.
Místostarosta seznamuje se zápisem z minulého veřejného zasedání ze dne 29.12. 07.
Dále seznamuje se zápisy jednotlivých zasedání, které se konaly ve dnech 9.1.2008,
23.1.2008, 6.2.2008, 20.2.2008, 3.3.2008, 19.3.2008.
Jako důležité byly projednávány :
Pohledávky za vodu a popelnice od roku 2002.Dlužníkům budou zaslány
upomínky, nedobytné pohledávky budou se souhlasen zastupitelstva odepsány.
Byly projednány a schváleny žádosti o kácení náletových dřevin. / Dvořák
V Býkovci, Kudrna v Býkovci.
- Byla uskutečněna schůzka školské rady.
- Byla schválena žádost o dotaci na opravu místních komunikací.
- Do uvolněného batu v domě 81, který je blokován pro MV se se souhlasem
zastupitelstva nastěhovala rodina azylantů z Ruska.
- Je potřeba zařídit vypracování pasportu na místní komunikace. Zařídí
místostarosta.
- P.Tomšíkovi z Hopiích Dubenek bylo dáno vyjádření na zalesnění jeho pozemků
na našem katastru.
- P. Bruner ukončil smlouvu o pronájmu bytu v domě č.81 a byt uvolnil.
- Zastupitelé jsou průběžně informováni o postupu prácí na územním plánu.
Starosta seznamuje se závěrečným účtem obce Kaliště za rok 2007, který byl
vyvěšen na úřední desce dne 17.3.2008 a sejmut dne 2.4.2008.
- Dne 26.3.2008 došla z KÚ Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2007.
Kontrola byla provedena dne 18.3.2008. Starosta seznamuje zastupitelstvo
s výsledky této zprávy, která byla vyvěšena na úřední desce.
Podrobné zápisy jsou uloženy na OÚ.
Starosta seznamuje se svou prací u uplynulém období a plánem práce v následujícím

období.
-

-

Byla provedena inventerizace majetku
Byly provedeny a schváleny rozpočtové opatření k 31.12.2007.
Starosta seznamuje s přípravou prací na opravě odradonování vody .Podle
vyjádření úřadu pro JB bychom měli obdržet 100% dotaci, což činí 2mil. Kč.
Starosta odeslal na KÚ podrobný popis a seznam opravených památek.
Starosta žádá zastupitele o schválení převodu pozemku 490/2 z Poz.fondu ČR na
obec Kaliště.
Průběžně jsou prováděny rozbory pitné vody.
Dne 18.3.2008 byla provedena kontrola hospodaření OÚ. Starosta seznamuje
s předběžnými výsledky.
Starosta seznamuje občany s postupem prací na územním plánu obce.
Na finanční úřad jsme odevzdali poplatek za odběr pitné vody 26.000,-Kč.
Byl schválen odprodej obec.pozemku p. Lub. Volavkovi.
Dále starosta seznamuje s drobnými pracemi, které se v minulém období
prováděly.

Dále starosta nastínil práce, které bychom měli v letošním roce uskutečnit. Jedná se o
opravu cest, cca za 180.000,-Kč, opravu odradonovacího zařízení, opravu části
chodníků, bude-li dostatek financí, přeložku vodovodu přez Pizovu zahradu.
Krátká diskuze proběhla k výše uvedeným bodům v zápise.
Usnesení:
- Zastupitelstvo schvaluje na dnešním zasedání převod pozemku 490/2 na kterém
stojí vodojem z Pozemkového fondu ČR na Obec Kaliště.
Místostarosta zajistí vypracování pasportu místních komunikaci vč.zajištění
dotace.
- Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Kaliště za rok 2007.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu o hospodaření obce Kaliště
za rok 2007.
Závěrem zasedání poděkoval starosta přítomným za účast a zasedání ukončil.

