Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kaliště ze dne 25.3.2009.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil v 17,00 hod.starosta. Uvítal členy
obecního zastupitelstva a přítomné místní občany. Přítomno je 6 členů zastupitelstva a devět
místních občanů.
V dalším bodě seznamuje starosta s programem dnešního zasedání a určuje
zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu. Jako zapisovatel je určen místostarosta Jindřich
Kučera, jako ověřovatel Lojda Jan.
Program dnešního zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Seznámení se zápisem z minulého veřejného zasedání a následujících zasedám
zastupitelstva
4. Zpráva starosty
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr
Místostarosta Jindřich Kučera seznamuje se zápisem z minulého veřejného zasedání ze
dne 17.12.2008. Dále seznamuje se zápisy z jednotlivých zasedání, které se konaly ve
dnech 30.12.2008, 7.1.2009, 4.2.2009 a 4.3.2009.
Na jednotlivých zasedáních byly jako důležité projednány tyto body :
- Schválení rozpočtu na rok 2009.
Schválení rozpočtového opatření č.4 v roce 2008
- Schválení prodeje části obecního pozemku 429/39 p.Jaroslavu Hájkovi
- Schválení příspěvku 1.500,-Kč pro DPS v Janštejně na rok 2009.
- Schválení odměny 3.000,-Kč účetní za rok 2008.
- Schválení proplacení faktury za plyn pro školu v částce 65.048,-Kč
- Bylo odsouhlaseno pořízení Czechpointu
- Byla odsouhlasena skica územního plánu obce Kaliště
- Byla odsouhlasena prezentace naší obce v knize Na křídlech za poznáním
Jihlavska.
Bylo rozhodnuto o zrušení drobné provozovny , zřízenou MNV v Kališti. Jedná se
o služby nákladním autem, které již několik let nefungují.
Podrobné zápisy z jednotlivých zasedám jsou uloženy na obecním úřadu.
V Dalším bodě seznamuje starosta se svojí prací v uplynulém období.
- Seznamuje s proběhlým auditem za rok 2008.
- Podal žádost o přezkoumám hospodaření za I.pololetí 2009 a ke konci roku 2009.
- Dále nastínil práce, které nás čekají v roce 2009. Jedná se o dokončení územního
plánu, provedení oprav části místních komunikací v částce 200.000,- na což
bychom měli obdržet 120.000,- dotaci, provedení rekonstrukce odradonování pitné
vody a oprava vodojemu. Dále se budou provádět udržovací práce v obci jako je
sečení obecních pozemků, údržba chodníků a drobné opravy.

V diskuzi vystoupil p.Štolba - měl připomínku k postupu při schvalování rozpočtu na
rok 2009, auto pro hasiče, jak se bude využívat.
Ředitelka ZŠ seznamuje s provozem školy, jelikož je čím dále méně žáků vidí
budoucnost školy ohroženou. Mateřská školka má zatím dost dětí.
Dále jsou připomínky k provozování místního rozhlasu a rozšíření veřejného osvětlení.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce se bude zabývat budoucností základní školy, dále využitím
nepoužívaných budov.
2. Starosta zařídí zprovoznění místního rozhlasu.
3. Během letního období se rozšíří veřejné osvětlení o dva sloupy.
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil.
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