Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce Kaliště ze dne 7.10.2009-11-04
Zasedání zastupitelstva zahájil v 19,00 hod.starosta. Uvítal zastupitele, jako
ověřovatele dnešního zápisu určuje Lojdu Jana. Konstatuje, že jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva.
V dalším bodě seznamuje místostarosta Jindřich Kučera se zápisem z minulého
zasedání, konaného dne 2.9.2009. Jelikož k zápisu nejsou připomínky, zápis je schválen a
podepsán ověřovatelem.
Zpráva
-

-

-

starosty:

Charita Jihlava žádá o poskytnutí příspěvku pro DPS Janštejn. Jedná se o
příspěvek na poskytování služeb a rozvážení obědů pro obyvatele jednotlivých
obcí. Jelikož občané obce Kaliště tyto služby nepoužívají, nebude se prozatím
příspěvek poskytovat.
Jednota Třešť podala žádost o poskytnutí příspěvku na provoz místili prodejny.
E.ON Distribuce České Budějovice požádala o zřízení věcného břemena
k nemovitosti par.č.l 181/2 v k.ú.Kaliště, kde je zřízen pilíř pro přípojku elektro
k vysílači VODAFONE.
Z katastrál.úřadu došel protokol - upřesnění hranic u Kudrnového rybníku.
Dne 21.10.2009 bude v 17,00 hod. v kanceláři OÚ v Kališti Veřejné projednání
návrhu Územního plánu.
Podklady pro uvolnění dotace na odradonovám pitné vody byly zaslány na Krajský
úřad a ministerstvo financí.
Starosta seznamuje s novými cenami za ukládání tříděného TKO.
Hygiena Jihlava zaslala výsledky vzorků pitné vody v Kališti. Výsledky odpovídají
normě.
Povodí Vltavy dává obecnímu úřadu na vědomí, že podalo na odbor ŽP žádost na
vykácení stromů a křovin kolem Hamerského potoka od bývalé prefy
k Býkoveckému rybníku.
Starosta seznamuje s nabídkou zhotovení nového bezdrátového místního rozhlasu,
na kterou by bylo možno čerpat až 90% dotace.
Do konce října se budou zapisovat stavy vodoměrů, aby se do konce roku provedl
výběr peněz. V Býkovci zajistí kontrolu a stav vodoměrů vč.výběru peněz
místostarosta.

Na zasedání se dostavil pan Jaroslav Hájek se stížností na rodinu Kryzanovu, která
podle něho týrá své psy. Psi jsou uvázáni na metrovém řetízku a jsou
podvyživeni.Starosta požaduje, aby stížnost podal písemně a potom podnikne další
kroky.
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil.

