
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 8.12.2010. 

 

 

 
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal přítomné, jako ověřovatele 

dnešního zápisu určuje p.Jakoubka. Omluven je p.Roman Krafka. 

 

 V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z ustavujícího zasedání Obecního 

zastupitelstva v Kališti, konaného dne 12.11.2010. K zápisu nejsou žádné připomínky, zápis 

je schválen a podepsán ověřovateli. 

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y : 

 

- Starosta seznamuje zastupitelstvo se žádostí p. Moravce ze Studená, který žádá o 

souhlas s umístěním fotovoltaických panelů na střeše kravína a ocel.kůlny na seno 

– jedná se o par.č.48 a 51 v k.ú.Býkovec. Na volné ploše nemůže být toto zařízení 

umístěno, neboť to není v souladu s územním plánem. Zároveň žádá znovu o 

povolení k položení vysokonapěťového kabelu do obecní komunikace.  

- Starosta prodloužil smlouvu na zimní údržbu místních komunikací s Farmou 

Javořice v Jihlávce do roku 2014.  

- Starosta se zúčastnil aktivu Mikroregionu Třešťsko, který se konal v Bezděkově.  

- Starosta dává za úkol místostarostovi, aby prověřil vlastnictví pozemků pod  

kulturákem a kolem něho.  
- Starosta seznamuje zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.2. 

- Starosta navrhuje úpravu smluv na poplatky za vodné, stočné, poplatky za odvoz 

TKO a poplatky za psy. 

 

Po diskuzi bylo přijato toto usnesení:  

 

U s n e s e n í : 

1. Zastupitelstvo souhlasí s umístěním fotovolaických panelů na střechách 

zemědělských objektů  par.č.48 a 51 v k.ú.Býkovec s tím, že v těchto budovách ani na 

přilehlých pozemcích nesmí být prováděna jiná než zemědělská činnost. Dále 

doporučuje provést přípojku VN vzdušnou cestou.  

2. Zastupitelstvo ukládá místostarostovi , aby prověřil vlastnictví pozemků u 

kulturáku. 

3. Starosta připraví návrh nových smluv na vodné, stočné, poplatky za odvoz 

komunálního odpadu a poplatek za psy. 

4. Zastupitelstvo schvaluje platový výměr ředitelce MŠ s účinností od 1.12.2010. 

5. Zastupitelstvo schvaluje jednomyslně všemi hlasy rozpočtové opatření č.2. 

 

 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ve 20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

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

             Zapsal                                 ověř.zápisu                              starosta 


