
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 6.1.2011. 

 

 
 Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18,00 hod.starosta. Přítomni jsou všichni zastupitelé, jako 

ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p.Kaláška. 

 

 V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z minulého zasedání, konaného dne 28.12.2010. 

Jelikož k zápisu nejsou připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y : 

 

 Starosta seznamuje s návrhem nové obecně závazné vyhlášky, kde se stanoví tyto nové místní 

poplatky : Poplatek za psa 100,-Kč/rok, další pes 200,-Kč. 

                                     Poplatek za odvoz TKO 420,-Kč/za osobu na rok,500,-Kč za rekr.obj.,  

                                     důchodci nad 80 let100,-Kč. 

                                     Vodné 17,-Kč za 1m3 pitné vody. 

                                     Stočné 8,-Kč za 1m3 vody. 

 Starosta seznamuje s rozpočtovým opatřením č.3 za prosinec 2010 a žádá zastupitele o jeho 

schválení. 

 Pan František Dvořák z Býkovce podal žádost o povolení pokácení náletových dřevin na svém 

pozemku. Jedná se o 6 ks. Olší o průměru cca 20cm. Povolení bylo vydáno. 

 Starosta žádá p.Jakoubka, aby připravil návrh smlouvy na broušení a nátěr podlah v kulturním domě. 

 Starosta žádá místostarostu, aby na katastru nemovitostí nechal udělat výpis obecních pozemků 

vč.budov k 31.12.2010. 

 Starosta dává úkol místostarostovi, aby kontaktoval real kanceláře ohledně nabídek na prodej 

školních budov. 

 Starosta seznamuje zastupitelstvo se Směnnou smlouvou mezi obcí Kaliště a manželé Novákovi. 

 

V diskuzi přednesl p.Lojda Jaroslav stížnost pí Kavkové, že v kotelně a na půdě  byt. domu je nepořádek, 

schází se tam parta mladých a kouří tam. Starosta prověří, půda se zamkne a z kotelny se vystěhují křesla a 

dá se cedule ZÁKAZ KOUŘENÍ. 

 

 U s n e s e n í : 

 

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně všemi hlasy novou obecně závaznou vyhlášku, jejíž 

návrh byl projednán na dnešním zasedání. /Poplatek za psy, poplatek za odvoz TKO, vodné, stočné. 

HLASOVÁNÍ:     Pro    7           Proti     0               Zdržel se     0     

Výsledek: Přijato 

 2. Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně všemi hlasy rozpočtové opatření č.3. 

HLASOVÁNÍ:    Pro     7           Proti     0               Zdržel se     0  

Výsledek: Přijato 

 3. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Směnné smlouvy pozemků p.č. 60, díl“f“ a p.č. 61,díl“e“, 

mezi obcí Kaliště a p. Luďkem Novákem a p. Petrou Novákovou, bytem Bratří Čapků 2818/31, Jihlava. 

Zastupitelstvo obce doporučuje starostovi smlouvu podepsat. 

HLASOVÁNÍ:    Pro     7           Proti     0               Zdržel se     0 

 Výsledek: Přijato 

 

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

 

 

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

                  Zapsal                                            ověř.zápisu                                              starosta 

 

 


