Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Kališti konaného
dne
8.8.2007.
Veřejné zasedám obecního zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal
členy obecního zastupitelstva a přítomné místní občany. Přítomni jsou čtyři členové
zastupitelstva, omluveni jsou p. Lojda Jan, Kalášek a Jakoubek. Místních občanů je
přítomno 6.
V dalším bodě seznamuje starosta s programem dnešního zasedání a
určuje zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem bude
místostarosta Jindřich Kučera, ověřovatelem František Krafka,

Program dnešního zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu
3. Seznamem s prací OZ od minulého veř.zasedání ze dne 25.4.2007 /
místostarosta/
4. Zpráva starosty
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr
Místostarosta seznamuje se zápisy z pracovních porad, které se konaly ve dnech
9.5.2007, 30.5.2007,13.6.2007, 27,6.2007,27.7.2007.
Jako důležité byly projednávány :
- Zakoupení dvou konteinerů na PET lahve, které se umístí u hasičárny.
- Bylo provedeno vyčištění a desinfekce vodojemů a potrubí pitné vody.Práce
nás stály 40.000Kč.
- S firmou Kamenictví Dvořák a syn v Telči byla uzavřena smlouva na
opravu pomníku padlých a památných křížů.
- Na KÚ Vysočina byla podána žádost o přezkoumání hospodaření našeho
OÚ v roce 2007.
- Byla provedena oprava poškozené kanalizace v křižovatce před hospodou.
- Byla provedena oprava místního rozhlasu.
- Byla převedena pojistka na obecní nemovitosti na výhodnější pojišťovnu.
S podrobnými zápisy z jednotlivých porad se mohou občané seznámit na OÚ.
V dalším bodě seznamuje starosta se svojí prací a plánem práce v následujícím
období:
- Kamenosochařsrví Telč průběžně pracuje na opravách pomníku a
památných křížů. Smlouva je uzavřena na 115.000Kč.
- Místo ČP jsme uzavřeli smlouvu s pojišťovnou Genereli. Za stejných
podmínek nás pojištění bude stát ročně o 15.000Kč méně.
- Byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování územního plánu s

ing.arch.Vackem.
- Do budoucna se počítá s vybudováním kořen.čistírny odp. vod.
- Po provedení vyčíslení nákladů na pitnou vodu v roce 2006 bude nutno
upravit výši vodného a stočného na 22,00Kč.
- Byla provedená oprava poškozené fasády na Školní budově.
- Zatím není proveden přístřešek nad vchodem do bytovky.
- Byla. provedena oprava komínu a podlahy v kuchyňce v kult/zařízení v
Býkovci.
- Pí Davidová z Býkovce podala žádost o odprodej oploceného pozemku, na
kterém stojí kůlna. Toto oplocení a kůlnu zřídil bývalý majitel a zatím platil
pronájem.
- P. Roman Krafka podal žádost o prodej obec .pozemku, před domkem, který
je oplocen.
V dalším bodě bylo projednáno a zastupitelstvem schváleno rozpočtové opatření k
31.7.2007.
- V diskuzi p. Kuba žádá, zda by u cesty u jeho domku nebylo vhodné umístit sloup
VO.
- Ředitelka ZŠ podává informaci o škole. Byl proveden test žáků za přítomnosti
inspektora s velmi dobrými výsledky. Do školy je zatím zapsáno 24 žáků, zatím
nebyla schváleny třída pro slabší žáky.
U s n e s e n í:
1. Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků pí .Davidové a p.Krafkovi Žádosti
budou vyvěšeny 14 dnů na úřední desce. Žadatelé si zařídí zaměření za účasti
zástupce OÚ.
2. Zastupitelstvo schvaluje úpravu vodného a stočného na 22,00Kč za lm3.
3. Místostarosta Jindřich Kučera bude pověřen na zajišťování vypracování územního
plánu.
4. Starosta prověří postavení sloupu VO u cesty před domkem p.Kuby.

Závěrem zasedání poděkoval starosta všem za účast a zasedání
ukončil.
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