
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 4.3.2009. 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal přítomné, omluven je 
p.Krafka. Jako ověřovatele dnešního zápisu určuje p Kaláška. 

Místostarosta Jindřich Kučera seznamuje přítomné se zápisem z minulého zasedání ze 
dne 4.2.2009. Připomínky k zápisu nejsou, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

Zpráva starosty: 

- Svaz měst a obcí zasílá pozvánku na setkání starostů na den 10.3.2009 v 9,00hod.v 
hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. 

- Došlo na vědomí rozhodnutí České inspekce živ.prostředí ve věci přestupku p.Jana 
Kudrny-podnikatele v Býkovci. 

- Policie ČR obv.odd.Telč zaslala seznam přestupků a trestných činů, které řešila 
v měsíci únoru 2009. 

- Starosta seznamuje zastupitele s výsledky auditu, který provedli pracovníci 
Krajského úřadu na našem obecním úřadě za rok 2008. Drobné nedostatky byly 
odstraněny namístě, Jinak audit proběhl bez závad. 

- Došla nabídka p.Jiřího Trojana na zařazení naší obce do připravované knihy Na 
křídlech za poznáním Jihlavska. Prezentace obce na jedné straně knihy vč.jednoho 
výtisku stojí 3.000,.Kč, další výtisky po 250,-Kč. Zakoupí se další 4 výtisky. 

- Do školy došla zálohová faktura na plyn za první čtvrtletí 2009 v částce 65.048,-. 
Jelikož škola nemá momentálně peníze, budeme muset fakturu uhradit s tím, že se 
postupně peníze vrátí. 

- Starosta podepsal smlouvu na dotaci na územní plán v částce 147.500,-Kč. 
- Starosta předložil skicu územního plánu na obec Kaliště zastupitelům k seznámení. 
- Z krajského soudu došla výzva ke zrušení, nebo prodloužení prací drobné 

provozovny obce. Jedná se o služby naším nákladním autem. Starosta navrhuje 
tuto provozovnu zrušit. 

- Starosta navrhuje zřídit v naší obci Czechpoint. Zároveň by se tím vyřešily Datové 
schránky, které na obcích musí od 1.7.2009 fungovat. Na zřízení bychom dostali 
dotaci. 

- Starosta žádá členy školské rady o setkání s ředitelkou školy ohledně dalšího 
provozu školy. Na příštím zasedání podají zprávu. 

U s nesení: 

1. Členové zastupitelstva jednomyslně souhlasí všemi hlasy se zprávou hospodaření 
za rok 2008, kterou provedlo kontrolní odd.Krajského úřadu v Jihlavě. 

2. Členové zastupitelstva jednomyslně souhlasí všemi hlasy s proplacením faktury 
v částce 65.048,-Kč. Jedná se o zálohu na plyn pro školu. 

3. Členové zastupitelstva jednomyslně souhlasí se zřízením Czechpointu v naší obci. 
4. Členové zastupitelstva jednomyslně rozhodli všemi hlasy o zrušení drobné 

provozovny, zřízenou Místním národním výborem v Kališti. Jedná se o služby 
nákladním autem, které již několik let nefungují. 

5. Členové zastupitelstva souhlasí všemi hlasy s prezentací naší obce v knize Na 
křídlech za poznáním Jihlavska. 



Závěrem poděkoval starosta přítomným za účast a zasedání ukončil. 

zapsal ověř.zápisu starosta 


