
Zápis z pracovní porady obecího zastupitelstva v Kališti ze dne 14.3.2007. 

Poradu zastupitelstva zahájil v 18,00 hod.starosta. Uvítal zastupitele, přítomni jsou 
všichni, jako ověřovatele dnešního zápisu určuje p.Lojdu Jana. 

Místostarosta Jindřich Kučera seznamuje se zápisem z minulé porady. Připomínky 
k zápisu nejsou, zápis je schválen a podepsán ověřovatelem. 

Zpráva starosty: 
- Krajským úřadem byla provedena kontrola hospodářem našeho obecního úřadu. 

Starosta seznamuje zastupitelstvo s předběžnými výsledky.Podstatné závady 
nebyly zjištěny. 

- P.Procházka podal žádost o povolení přemístění vodoměru na svojí parcelu. 
Zároveň žádá obecní úřad, aby mu pomohl zajistit vstup na pozemek p.Duby. 
Starosta písemně v zákonné lhůtě odpoví. 

- Starosta informuje, že je podepsaná smlouva s manželi Prokůpkovými na pronájem 
pozemku,na němž mají kotce pro psy. 

- Odbor lesního a vodního hospodářství sděluje,že zahajuje správní řízení s naší 
obcí, jelikož nepředala za rok 2005 potřebné údaje majetkové a provozní evidence. 

- Petiční výbor Horní Dubenky zaslal našemu starostovi k seznamem petici ohledně 
navrhované výstavby větrných elektráren na katastru Horních Dubenek. Starosta 
vyvěsí na úřední desce. 

- Mikroregion Třešťsko žádá o seznam akcí, které se budou konat v naší obci ve 
druhém čtvrtletí. 

- P.Rokos podal žádost o povolení svalení jednoho smrku ve své zahradě.Případný 
pád stromu by při vychřici mohl ohrozit jeho domek. 

- Žádost o povolení kácení stromů a prořezání větví na svých pozemcích žádá 
p.Martin Chadim z Horních Dubenek. Dokládá příslušné plánky kácení. 

- Ředitelka ZŠ žádá o převedení zisk.výsledku 18.486,-Kč v roce 2006 na rok 2007. 
- P.Chadim Horní Dubenky žádá o odprodej rozorané cesty,která vede přez jeho 

pole a je v našem majetku. 

P.Kalášek má dotaz na starostu, kolik činí dotace z KÚ v roce 2007 na hasiče. Starosta 
na příští poradě zastupitelstva podá vysvětlení. Dále má p.Kalášek dotaz, zda se 
budeme zabývat prodejem části Salavovny. Zastupitelstvo zatím není rozhodnuto. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření našeho OÚ a souhlasí 
s ní. Dále zastupitelstvo souhlasí s kácením stromů u p.Rokose a p.Chadima. 
Dále zastupitelstvo souhlasí s prodejem rozorané cesty p.Chadimovi. 

Závěrem porady poděkoval starosta všem za účast a poradu ukončil. 


