
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 29.6.2011. 

 

 
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta. Přivítal přítomné, členové zastupitelstva jsou 

přítomni všichni, do zastupitelstva je přizvána ředitelka MŠ. Jako ověřovatele dnešního zápisu určuje 

starosta p.Lojdu Jana. 

 

 Starosta úvodem dává slovo ředitelce MŠ, která podává zprávu o provozu MŠ a další její práci.  

- Na školní rok 2011-2012 je školka naplněna na 100%. 

- Ve školce bude během prázdnin provedena rekonstrukce a modernizace soc.zařízení. 50% rozpočtu 

pokryje dotace. Práce bude provádět firma Jebavý,Horní Balíkov, nastoupí začátkem července.  

- Od nového školního roku bude zvýšeno školné v MŠ pro celodenní provoz na 200,-Kč, pro zkrácenou 

dobu 133,-Kč. 

- Obecní knihovna se předpokládá  dát do provozu k 1.9.2011. 

 

            Starosta v dalším bodě předává slovo místostarostovi, aby zastupitele seznámil se zápisem 

z minulého zasedání. 

 Místostarosta seznamuje přítomné se zápisem, jelikoţ k němu nejsou připomínky, zápis je schválen a 

podepsán ověřovatelem. 

 

 Z p r á v a   s t a r o s t y : 

 

- S KSÚS byla podepsána smlouva o dílo na opravu místních komunikací. 

- Na stíţnost občanů na vybudování soukr.rybníka na par.č.429/32 zaslal starosta dotaz na stavební úřad. 

- Starosta dává úkol místostarostovi, aby zajistil zaměření a oddělení části parcely za účelem směny 

pozemků p.č.9/2 .  

- Odb.ţiv.pr.zahájil správní řízení s Rybářstvím Telč ohledně krmení ryb. 

 

      Pan Jakoubek ţádá jménem hasičů , zda za úklid v KD po malování a opravě podlah  by jim místo mzdy 

mohl být odpuštěn nájem za pět jejich akcí v KD. 

 

 

 

         U s n e s e n í : 

 

 1.  Zastupitelstvo souhlasí, aby místním hasičům bylo odpuštěno pět nájmů za jejich akce v KD za 

úklid po malování a opravě podlah v KD. Pro je 7 zastupitelů, proti 0, hlasování se nezdrţel nikdo. 

HLASOVÁNÍ:      PRO     7                  PROTI      0                     ZDRŢEL SE       0 

 

 Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 zapsal                                         ověř.zápisu                                   starosta 

 

 

 

 

 

 



 

 


