Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 7.12.2011.
Zasedání zastupitelstva obce Kaliště zahájil v 18,00 hod. starosta. Přítomni jsou všichni členové
zastupitelstva, jako ověřovatele dnešního zápisu určuje starosta p. Ladislava Jakoubka.
V dalším bodě seznamuje místostarosta se zápisem z minulého zasedání, konaného dne 2.11.2011.
K zápisu nejsou připomínky, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem.

Zpráva starosty:
-

-

-

Magistrát města Jihlavy zaslal oznámení, ţe vojenský hydrometeorologický ústav bude provádět
v našem obvodě mapovací práce pro potřeby obrany státu.
Bude provedena oprava podlahy v bytě domu č. 81 v bytě (č. 3.) z důvodu pronesených trámů se
po odbourání betonů zhotoví podlahy dřevěné z desek OSB a poloţí nové PVC. Nabídka dřev.
podlahy včetně odhlučnění činí 42.000,-Kč.
Bylo objednáno zaměření vodní nádrţe v horní části obce, aby nádrţ mohla být zanesena do
katastru nemovitostí.
Z Krajského úřadu došla dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH v částce 2.075,-Kč.
Starosta seznamuje zastupitelé obce s návrhem rozpočtu obce na rok 2012.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost provedl měření radonu v pitné vodě , starosta seznamuje
s výsledky.
Starosta obce ukládá provedení inventarizace majetku obce k 31.12 2011. K tomuto účelu
jmenuje inventarizační komisi ve sloţení: předseda: Ladislav Jakoubek, členové: Jindřich
Kučera, Jan Rokos.
Starosta obce předkládá ke schválení rozpočtový výhled na rok 2011 aţ 2014.

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Lojda seznámil zastupitelstvo se zprávou o finanční kontrole
v Mateřské školce.

Diskuse:
Na zasedání se dostavil p.Přech se ţádostí na zastupitele obce, zda by byla moţná dohoda kolem
vybudovaného rybníku na jeho zahradě, který nebyl povolen. Poţádal, zda by zastupitelstvo obce souhlasilo
s dodatečným stavební povolení dohodou.
Zastupitelstvo obce zamítlo tuto dohodu, jelikoţ je v rozporu s územním plánem obce. Názor
zastupitelstva je ten, ţe v první řadě je nutná dohoda s p. Janem Šindelářem, poté se můţe postupovat dále. /
změna ÚP atd. /

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu o finanční kontrole v MŠ přednesenou předsedou finančního výboru p. Jaroslavem Lojdou.
2) Návrh rozpočtu na rok 2012

Usnesení:
21. Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou na opravu podlahy v bytě č. 3 obecního domu.
HLASOVÁNÍ: PRO 7
PROTI
0
ZDRŢEL SE
0
Výsledek: Přijato
22. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011 aţ 2014.
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

