
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 4.8.2010. 

 

 
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00hod.starosta. Uvítal přítomné, omluven je 

p.Kalášek. Jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p.Lojdu Jana. Na zastupitelstvu je 

přítomna ředitelka MŠ paní Uhrinová. 

 

 Úvodem seznamuje pí Uhrinová s postupem prací na přestavbě sportovních kabin na 

kuchyň a jídelnu pro MŠ. Zvýšený rozpočet o 40.000,- , bude zaplaceno z příjmu za prodej 

školních pomůcek. Jinak práce postupují tak, že by se k 1.9.2010 mohl provoz kuchyně a 

jídelny dát do provozu.  

   Dále seznamuje s výroční zprávou školy za uplynulý školní rok, která by měla být 

schválena zastupitelstvem. 

 V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem ze zasedání dne 7.7.2010 a 

z mimořádného zasedání dne 13.7.2010. K zápisům nejsou připomínky , jsou schváleny a 

podepsány ověřovateli.  

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y : 

 

- Starosta seznamuje s dopisem p. Jiřince, který si stěžuje na problémy s odvozem 

vytěženého dřeva z jeho lesa. Problémy mu dělá p.Kudrna, který nechce dovolit 

přepravu přez most, který údajně je v jeho vlastnictví. Po prověření mu bude 

odpovězeno. 

- St.úřad v Batelově zaslal pozvánku na zahájení územ.řízení na stavbu přístřešku na 

zahradě paní Sýkorové.  

- Ze st.úřadu došel na vědomí souhlas se stavbou přístřešku na dřevo v bývalé 

hájovně. 

- Firma FIERA zaslala žádost o povolení k výkopovým pracem a položení 

vysokonapěťového kabelu po obecních komunikacích v Býkovci , což má sloužit 

pro předpokládanou stavbu fotovoltaické elektrárny . Po prověření bude zaslána 

odpověď. 

- Starosta seznamuje zastupitelstvo s platovým výměrem ředitelky MŠ Kaliště.  

 

Na zasedání se dostavil p. Moravec ze Studené, který požaduje souhlas ke stavbě 

elektrárny a k výkopovým pracem pro stavbu vysokonapěťové přípojky. Tyto 

záležitosti budou nejprve prověřeny, než bude vydáno rozhodnutí.  

 

U s n e s e n í :  

 

1. Zastupitelstvo obce Kaliště jednomyslně všemi hlasy schvaluje výroční zprávu 

školy za uplynulý školní rok.  

2. Zastupitelstvo obce Kaliště jednomyslně souhlasí s platovým výměrem ředitelky 

MŠ Kaliště.  

 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil. 

 

 

------------------------------     --------------------------------     ------------------------------ 

               zapsal                              ověř.zápisu                                starosta  

  


