
Zápis ze zasedání zastupitelstva  obce Kaliště, konaného dne 2.11.2011. 

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

jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p. Lojdu Jaroslava. 

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

dne 5. 10. 2011. Jelikoţ k zápisu nejsou připomínky je schválen a podepsán ověřovatelem. 

 Z p r á v a   s t a r o s t y:  

 Starosta informuje zastupitele o výsledku z jednání nepovolené stavby, 

které se konalo na OÚ za účasti p. Přecha, zpracovatele územního plánu 

pro obec Kaliště ing. arch. Vacka, projektanta, manţelů Šindelářových a 

zástupců obce. Důvod jednání je nepovolená stavba rybníka na parcele p. 

Přecha. 

 Došla pozvánka na zahájení kolaudačního řízení ČOV p. Anděla. 

 Starosta seznamuje zastupitelstvo z aktivu starostů, který se konal 

v Českých Budějovicích se zástupci společnosti E-ON. 

 Starosta seznamuje zastupitelstvo obce s rozpočtovým výhledem na         

rok  2011 – 2014. 

 Starosta seznamuje zastupitelstvo s neplatiči, kde se jedná o poplatky za 

svoz a odvoz TKO, poplatky za vodné a stočné, poplatky za nájemné 

v obecních bytech. 

 Zastupitelstvo obce se zabývalo problémem s neplatiči. Názor všech zastupitelů je 

postupovat proti neplatičům tvrdě a všemi dostupnými prostředky v rámci zákona.                           

Občanům (neplatičům), bude zaslána výzva k zaplacení nedoplatku, které dluţí obecnímu 

úřadu.                                                                                                                                      

 Dále se zastupitelstvo obce zabývalo moţností celkové opravy obecního traktoru, 

popř. zakoupení staršího traktoru s pohonem na všechny kola a pořízení jednoosého vleku 

s tím, ţe by se stávající traktor prodal.  

 U s n e s e n í : 

 20.   Zastupitelstvo schvaluje, ţe po vyčerpání všech písemných zákonných moţností        

         na uhrazení nedoplatků můţe dojít v případě nájmu obecního bytu        

         k neprodlouţení smlouvy a následně k vystěhování, v případě nezaplacení    

         vodného a stočného za dodávku vody z obecního vodovodu můţe dojít                 

         k odpojení dodávky vody od nemovitosti. 

                   HLASOVÁNÍ:       PRO       7              PROTI        0               ZDRŢEL SE        0 

                   Výsledek:  Přijato  

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

 

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

             zapsal                                       ověř. zápisu                                   starosta                 


