Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Kališti konaného dne
29.12.2007.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil v 17,00 hod.starosta. Uvítal členy
zastupitelstva a přítomné místní občany. Přítomno je 6 členů OZ a 5 místních občanů.
V dalším bodě seznamuje starosta s programem dnešního zasedám a určuje
zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu. Jako zapisovatele určuje místostarostu Jindřicha
Kučeru a ověřovatele Lojdu Jana.
Program dnešního veř.zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu
3. Seznámení s prací OZ od minulého veř.zasedání dne 8.8.2007. /místostarosta/
4. Zpráva starosty
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr
Místostarosta seznamuje přítomné s jednotlivými zápisy z pracovních porad, které se
konaly ve dnech 22.8.2007, 5.9.2007,19.9.2007, 3.10.2007, 31,10.2007, 28.11,2007 a
12.12.2007.
Jako důležité body byly projednávány :
- Byla vyřízena a schválena dotace na opravu kanalizacev částce 61,000,-Kč.
- Bylo schváleno zvýšení nájmu v obecních bytech o 8%
- Byl schválen platový výměr statutární zástupkyni školy.
- Bylo rozhodnuto provést nové odradonovací zařízení na vodojemu se 100% dotací
státu. Tato možnost po roce 2009 už nebude.
- Byla schválena žádost školy o dotaci 11,573,-Kč na pokrytí internetu ve škole.
- Jsou pravidelně prováděny odběry vzorků pitné vody.
- Na DPS v Janštejně byl OÚ Horní Dubenky schválen příspěvek 3.000,-Kč.
- V Zákl.škole byla provedena kontrola ČŠI.
- Bylo projednáno rozpočtové opatření č.4 .
- Odepsání nedobytných pohledávek ve výši 36.248,-Kč.
V případě zájmu mohou občané nahlédnout do zápisů z jednotlivých porad na OÚ.
Starosta ve své zprávě seznamuje se svou prací v uplynulém období a plánem práce
v následujícím období:
-

Byla provedena kontrola OÚ kraj .úřadem, podstatné závady nabyly zjištěny.
Byly provedeny opravy a desinfekce vodojemů
Byla provedena oprava veřejného rozhlasu
V domě č.81 bylo provedeno vybílení chdby a schodiště.
Probíhala jednání a byl připraven projekt na nové odradonování ve vodojemu.
Průběžně probíhají práce na územním plánu obce.
Byla provedena oprava oplocení u čekárny a postřiky proti plevelům na
chodnících.

- V roce 2008 musíme během ledna připravit žádost o dotaci z programu rozvoje
venkova.
- Musí se vyřešit majetkoprávní vypořádání obecních pozemku, které užívají někteří
občané jako zahrady.
- Musí se dotáhnout do konce likvidace divokých skládek.
- Budeme se muset zabývat některými prázdnými obecními objekty / Salavovna,
školička /.
- Starosta seznamuje s rozpočtovým opatřením č.5 ke dni 30.11. 2007 a žádá členy
zastupitelstva o schválení rozpočtového opatření č.4 / bylo projednáno na
prac.poradě dne 12.12.20077 a rozpočtového opatření č.5 .
- Starosta seznamuje s podrobným rozpočtem na rok 2008.
V krátké diskuzi se probíraly jednotlivé body ze správy starosty.
Usnesení; Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.4 a 5 .
Zastupitelé se musí podílet a pomáhat starostovi při řešení úkolů v příštím
období.
Členové zastupitelstva schvalují rozpočet na rok 2008.

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a zasedání ukončil.

