
Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce Kaliště konaného dne 2.2.2009 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta uvítáním přítomných. Omluven je 
z důvodu nemoci p.Krafka, jako host je přítomna statutární zástupkyně školy a p. Hájek. Jako 
ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p.Jakoubka. 

V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z veřejného zasedání ze dne 4.11.a 
ze zasedání 7.10. K zápisům nejsou připomínky, jsou schváleny a podepsány ověřovateli. 

Úvodem p.Hájek seznamuje zastupitele s tím, že byl zapsán jako autor textů písní 
dechové hudby do Guinesovy knihy rekordů. 

Statutární zástupkyně školy podává vysvětlení k provozu a financování školy. 
P.Lojda, jako předseda revizní komise podává zprávu o finanční kontrole ve škole. 

Zpráva starosty: 

- Došla dotace na odradonování vodojemu, starosta poukáže peníze firmě, která 
odradonovám prováděla. 

- Starosta seznamuje s výroční zprávou školy a žádá zastupitele o její schválení. 
- Obec Horní Dubenky žádá o příspěvek na zajišťování potřeb pro staré občany, 

kterým DPS Janštejn poskytuje služby. Poskytne se 2.000,- za pí Ctiburkovou. 
- Došla žádost o vyjádření k odbahnění Vančurového rybníka v Býkovci. Starosta 

napíše kladné vyjádření. 
- Z Kraje Vysočina došel příspěvek pro hasiče 690,-Kč. 
- Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Starosta seznamuje se zprávou a 

žádá o její schválení a schválení zajištění nápravy, 
- Starosta seznamuje s rozpočtovým opatřením č.4 a žádá o schválení. 
- Farní úřad Panské Dubenky žádá o příspěvek na opravu kostela v Panských 

Dubenkách. Obec Kaliště přispěje částkou 1.000,-Kč. 
- Paní Ctiburková žádá o převod pozemku - zahrady, který je zapsán v katastru na 

Obec Kaliště na její jméno. Údajně prý tento pozemek kdysi od obce odkoupila. 
Převod se uskuteční jedině když doloží doklady o koupi. 

- Paní Davidová -Býkovec podala žádost o pronájem obecního pozemku, na němž 
má postavenou kůlnu. Starosta sepíše smlouvu. 

- Starosta seznamuje s návrhem rozpočtu na rok 2010 a žádá o jeho schválení. 

Krátká diskuze byla zaměřena na zprávu starosty. 

Usnesení: 
1. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje všemi hlasy Výroční zprávu školy. 
2. Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje všemi hlasy zprávu dílčího 

přezkoumání obce a zajištění nápravy. 
3. Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č.4. 
4. Zaastupitelstvo obce jednomyslně všemi hlasy schvaluje návrh rozpočtu na rok 

2010. 
5. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje všemi hlasy směnu části pozemku p.č.24/1 a 

části pozemku p.č.35 díl a) mezí Obcí Kaliště na straně jedné a p.Lubošem 



Kolaříkem na straně druhé podle Směnné smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu k podepsání této směnné smlouvy. 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedám ukončil. 


