
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 2.2.2011. 
 

 

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

ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p.Lojdu Jana.  

 

 V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z minulého zasedání, konaného dne 6.1.2011. 

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 informuje, že byla provedena pravidelná revize hasicích přístrojů ve školce, KD,bytovce, 

školní budově, klubovně SDH a hasičárně. 

- Proběhla kontrola hygieny ve školce, bez závad. 

- Na účet došly dotační peníze ze SZIF, které byly použity na pořízení obecního rozhlasu, nákup 

traktoru na sečení, laviček, stolů a košů na odpadky. 

- Ohledně částí pozemků pod kulturákem byl kontaktován p.Hájek na možnost odkoupení. 

- Starosta se zúčastnil projednání návrhu přírodního parku Javořická vrchovina. Jednání bylo v 

Telči 25.1.2011. Starosta s jednáním seznamuje zastupitelstvo. Některé obce jsou proti zařazení 

katastru jejich obce do Přírodního parku, neboť to omezuje práva občanů ke svým pozemkům a 

stavbám. 

- Starosta seznamuje zastupitelstvo se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

v obci Kaliště. 

- Dopravní inspektorát udělil povolení k instalaci 2 ks zrcadel do nepřehledných zatáček v obci. 

- Byla podána žádost na dotaci v Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací. 

 

V diskuzi se členové zastupitelstva zabývali návrhem na vyhlášení přírodního parku Javořická 

vrchovina. 

 

U s n e s e n í :  

 

4. Členové zastupitelstva pověřují místostarostu, aby zaslal na odbor životního prostředí Kraje 

Vysočina zamítavé stanovisko ke vstupu naší obce do tohoto přírodního parku. Vytvořením 

přírodního parku by byly výrazně omezeny práva našich občanů ke svému majetku.  

HLASOVÁNÍ:         PRO      7                   PROTI           0                      ZDRŽEL SE        0 

 Výsledek: Přijato 

 4.1 Členové zastupitelstva schvalují směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci   

            Kaliště. 

                  HLASOVÁNÍ:         PRO     7                   PROTI           0                       ZDRŽEL SE        0 

            Výsledek : Přijato 

     

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ve 20.00 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

                 zapsal                                        ověř.zápisu                                                starosta 

 

 

 

 

 


