Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kaliště ze dne 4.11.2009.
Veřejné zasedám obecního zastupitelstva zahájil v 17,00 hod.starosta. Uvítal přítomné
členy zastupitelstva a přítomné místní občany.Přítomno je 6 členů zastupitelstva - omluven je
z důvodu nemoci František Krafka a tři místní občané.
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 Jaroslav Lojda.
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 zasedám ze
dne 25,3.2009. Dále seznamuje se zápisy z jednotlivých zasedám, které se konaly ve
dnech 13.5.2009, 3.6.2009,11.6.2009, 1.7.2009,14.7.2009, 5.8.2009,2.9.2009 a
7.10.2009.
Na jednotlivých zasedáních byly jako důležité projednány tyto body :
- Byl schválen prodej obecního pozemku č.par.25 v k.ú.Kaliště manželům
Sýkorovým
- Členové zastupitelstva schválili vynětí pozemku o výměře 24m2 z lesního
pozemku par.č. 144/3 v k.ú.Býkovec za účelem postavení Kapličky - Božích muk.
- Byl schválen prodej obecního pozemku par.č. 14/1 o vel.246m2 v k.ú.Kaliště panu
Šlechtovi.
- Členové zastupitelstva rozhodli, aby rekonstrukci odradonovací stanice prováděla
firma EKOGEST sro, Husova 46, Jihlava.
- Bylo schváleno rozpočtové opatření č.2.
- Byl schválen prodej obecního pozemku par. 86/4 o výměře 674m2 v k.ú.Býkovec
panu Pavlu Lukášovi,
- Členové zasupitelstva rozhodli, aby stavbu Kapličky-Božích muk prováděla firma
Staving Studená,sro, Jiráskova 69, Studená.
- Bylo schváleno rozpočtové opatření č.3.
- Byl schválen platový výměr statutární zástupkyni Základní a mateřské školy
v Kališti.
Podrobné zápisy z jednotlivých zasedám jsou uloženy na obecním úřadu,
V dalším bodě seznamuje starosta se svojí prací v uplynulém období.
- Byl dokončen územní plán, starosta předkládá zastupitelům návrh na jeho
schválení.

Starosta připravuje plán zimní údržby, který projedná s Farmou Javořice a uzavře
s nimi smlouvu.
Starosta požádal o dotaci na příští rok na rekonstrukci místního rozhlasu, pořízení
sekačky na úpravu zeleně a pořízení laviček a odpad.košů.
Starosta se zabýval stížností p.Hájka na Kryzanovy psy. Jsou údajně podvyživeni a
týráni.
Krátká diskuze byla zaměřena na drobné problémy v obci, na které starosta nebo
místostarosta odpověděl.
Usnesení:
1. Členové zastupitelstva jednomyslně všemi hlasy schvalují Územní plán obce
Kaliště. Opatření obecné povahy a Odůvodnění Územního plánu Kaliště bude
zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu a elektronické úřední desce OÚ.
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedám ukončil.

