Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 13.1.2010.
Zasedání obecního zastupitelstva zahájil starosta v 18,00 hod. Uvítal přítomné,
omluen je z důvodu nemoci pan Krafka. Jako host je přítomna statutární zástupkyně
Základní a Mateřské školy Kališti. Jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta pana
Lojdu
Jana.
Starosta úvodem dává slovo paní Uhrinové, statutární zástupkyni školy. Do školy
dochází 7 dětí, z toho jedno dítě z Býkovce, ostatní jsou cizí. Má-li být škola zachována, musí
být dotována z obecních prostředků v částce 660.000,- za rok, což je 55.000,-měsíčne. Nárůst
dětí se nejeví. V mateřské škole je přihlášeno 20 dětí, což je dostačující na její provoz.
V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem ze dne 28.12.2009. K zápisu
nejsou připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem.
Zpráva starosty:
- Sociální odbor v Třešti žádá o vyjádření k Martině Sýkorové, která je
nezaměstnaná a žádá o podporu;
- Starosta seznamuje s rozpočtovým opatřením č.6 a žádá zastupitele o jeho
schválení.
- Místostarosta zařídil odborný posudek na lípu v Býkovci na pozemku 27/2, která je
poškozena. Jedná se o lípu vysokou asi 20m, která má obvod kmene ve výšce
130cm nad zemí 300cm. Lípa má od rozvětvení trhlinu téměř k zemi. Odborný
posuzovatel nedoporučuje svalení, navrhuje ošetření tak, aby lípa byla zachována.
Ošetření by stálo 5.000,-Kč.
- Starosta navrhuje svolat na 3.2.2010 veřejnou schůzi, kde by se rozhodlo o
budoucnosti školy.
V diskuzi se zastupitelé zaobírali budoucností školy. Jelikož škola slouží dětem z obcí,
od kterých nedostáváme příspěvky na provoz školy a je jich málo, navrhují členové
zastupitelstva základní školu uzavřít a ponechat jen mateřskou školu. O osudu
kuchyně - zda vařit nebo dovážet obědy by se rozhodlo později.
Usnesení:
1. Členové zastupitelstva schvalují jednomyslně všemi hlasy rozpočtové opatření č.6.
2. Členové zastupitelstva schvalují jednomyslně všemi hlasy uzavření Základní školy
v Kališti k 30.6.2010. Mateřská škola by fungovala dále. O osudu kuchyně by se
rozhodlo později. Definitivní rozhodnutí bude na veřejné schůzi 3.2.2010.
Závěrem poděkoval starosta přítomným za účast a zasedání ukončil.

