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OBEC KALISTE
Stredoceský kraj

25165 ONDREJuV

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 21. 11. 2008

Prítomni:
Místo jednání:
Zacátek jednání:

viz presencní listina
Budova OÚ Kalište
20,00 hodin

Pri zahájení byli prítomní ctyri zastupite1é obce, další zastupite1 se dostavil v 20,05 hod.
Pri zahájení jednání zastupitelstva bylo konstatováno, že zastupitelstvo bylo rádne svoláno a vyhlášeno a
je usnášeníschopné.
Porízením zápisu byla poverena Ing. Jana Havlícková.

Volba overovatelu zápisu:
Navržení overovatelé zápisu Ing. Ladislav Vanek a Zdenek Vanek ml. byli zvoleni hlasy všech
prítomných zastupitelu.

Overení zápisu z minulé schuze zastupitelstva obce
K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce nebyla vznesena žádná pripomínka. Zápis byl schválen
všemi hlasy prítomných zastupitelu.

Program jednání:
1) Dotace z Programu obnovy venkova na rok 2009.
Navržený program jednání byl schválen hlasy všech peti prítomných zastupitelu.

Prubeh jednání:
1) Dotace z Programu obnovy venkova na rok 2009
- Zastupitelé obce byli prubežne pomocí e-mailové pošty informováni o možnostech cerpání dotací.
V soucasné dobe vyprší termín pro podání žádosti z Programu obnovy venkova na rok 2009
(POV) vyhlašovaného Stredoceským krajem. V souvislosti s podáním žádosti je treba aktualizovat
Místní program obnovy obce Kalište. Zastupite1stvu je predložen návrh dodatku c. 3, kterým se
prodlužuje období realizace programu a upresnení bodu c. 3, vcetne financního zajištení (príloha

c. 1)
- Diskuse.
- Usnesení

C. 9512008 -

- Usnesení

C.

hlasování - pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.

96/2008 - hlasování - pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.

Usnesení c. 95/2008:
Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
z rozpoctu Stredoceského kraje na rok 2009 na opravu a rekonstrukci místních komunikací a
verejného prostranství v katastrálním území obce Kalište.

Usnesení c. 96/2008:
Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje Dodatek c. 3 Místního programu obnovy obce Kalište ze dne
1.10.2004 (príloha c.l zápisu).
Zapsala: Ing. Jana HavlÍcková
Overili: Ing. Ladislav Vanek
Zdenek Vanek ml.
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