Kontrolní ýbor obce Kaliště
Kaliště 53
onďejov 251 65

Zápis kontrolního výboru obce Ka|iště z kontro|y provedené dne 4.8.2015
oÚ Katiště, Ka|iště 53

v budově

Složení kontrolního ýboru:

.
-

Ivana Kubrová

-

Starostka

předseda
Ing. Ladislav Vaněk _ člen
Dále přítomni:
-

obce

Ing. Renata Kalcovská

Body jednání:

l.

Usnesení č. 6/20|4 - Záměr pronájmu pozemků p.č. 1375' r37ó k'ú. Lensedly a p.č'. 610|2,,
1337/1 v k.ú. Ka|iště u ondřejova Ředitelstvi si|nic a dá|nic ČR
Jednání ohledně pronájmu pozem|ri stále probíhá.
_ Prod|ouženi nájemní sÍ ouly a změny frekvence p|ateb
ProdlouŽení nájemní smlou'i'y nebylo doposud podepsáno.

2. Usnesení č. 3212014

- b}t

č. 3

3.

Usnesení č.3120|5 _ Uzavření mandátní sm|oulT s firmou HER.DA Chocerady pro odvoz
kontejnerů s komunálním odpadem
Smlouva byla podepsána dne 10.7.2015.

4.

Usnesení č.7/2015 - Bezúp|atný přeYod pozemku p.č. 19ó/ó, k.ú. Kaliště u ondřejova.
Smlouva s Úřadem pro Zastupování státu ve věcech majetko\^ých byla ze strany oÚ Kaliště

podepsána dne 22.5.2015' Zápis Kupní snrJou'"ry do Katastru nemovitostí
25.6.201s.

byl

proveden

5.

Usnesení č. 10/2015 - Pronájmem části pozemku p.č. 823/1 o \"ýměř€ 84 m2 a pozemku
p.č' 225 o lryměře 27 m2, oboje kú. Lensedly p. Ladis|avu Baštovi
Nájemní smlouva by|a ze strany oU Kaliště podepsána a odeslána k podpisu p. BaŠtovi'
Podepsaná sÍnlouva nebyla doposud ze strany p' Bašty doručena Zpět. Starostce bylo uloŽcno,
aby p. Baštovi zaslala upomínJt-u k lrácení podepsané smlouly'

ó.

Usnesení č. 30l2o|5 - Smlouva o smlouvě budouci o zřízení s|užebnosti inženýrskésítě
. kana|izaceo. - vedení po soukromých pozemcích
na staYbu
''Kaliště
Smloulry jsou pruběŽně podepisovány a jsou podkladem pro r,rydání stavebního povolení na akci
,'Kaliště kanalizacď.'

7.

Usnesení č. 33/2015 _ Podání žádosti o dotaci na akci/projekt ,,Místníkomunikace
a veřejné osvět|€ní.. Z Programu 2015 pro poskýování dotací Z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst l zi,r.azek spo|ufinancování
akce/projektu Y minimá|ní výši 5 7o z ce|kových uznatelných nák|adů akce/projektu.
Zádost o dotaci bv|a oodána dne ]5'4.20l5.

8.

Usnesení č. 34/2015 - Podáni žádosti o dotaci na akci/projekt ,,Rozšířeni naučnéstezky
Vodnické rycházky'.. z Programu 2015 pro poskÍování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a závazek spolufinancování akce/projektu
v minimální výši 57o z ce|kových uznatelných nákladů akce/projektu'
Žádost o dotaci byla podána dne 15.4.2015.

9.

Usneseni,č. 3ó/2015 - Podání žádosti o dotaci na akci/projekt
dýcbací techniky..
''Nákup
z Programu 2015 pro posk1továni dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovo|ných hasičůa složek IZS a zÁyazek spolufinancování
akce/projektu v minimá|ní výši 57o z celkových uznatelných nák|adů akce/projektu.
Zadost o dotacl bvla Dodána dne 15'4'20l5.

l0. Usnesení č.37120|5 - Bezúp|atný převod pozemku p.č. |34412,, k'ú. Kaliště u ondřejova
do vlastnictví obce Ka|iště.

Smlouva o beáplatném převodu byla podepsaná dne 15.6.2015 a
nemovitostí byl proveden |7 .7 .2015.

její zápis do

Katastru

nádrž
l1. Usnesení č. 38/2015 _ Podání žádosti o dotaci na akci/projekt
''vodní
Ka|iště.. z Programu 2015 pro poskytováni dotací z rozpočtu Středočeského kraj€ ze
Středočeského Fondu životníboprostředi a zemědělsM a závazek spo|ufinancování akce
/projektu v minimá|ní výši 57o z celkových uznatelných nák|adů akce/projektu...
Žádost o dotaci byla podána dne |5.4.zO|5.
12. Usneseni č.39/2015 - Dělení pozemků p'č.354 a 353/2' oboje k.ú. Ka|iště u Ondřejova dle
předloženéhonávrhu dě|ení
Pozemek č. 354 by| již rozdělen na parc. č' 35412,lďeý je jiŽ ve vlastnictví obce Kaliště. Děleni
parc, č, 35312 nebylo zatím Katastrálním úřadem zapsáno.
13. Usnesení č. 40/2015 - Zíměr koupě oddě|ených částípozemků p.č. 354
k.ú. Kaliště u ondřejova a pozemku p.č. 1378/1' k.ú. Kaliště u ondřejova.
Kupní smloury byly podepsány dne 2.7.20|4'

a 353/2, oboje

.

14. Usnesení č. 41/20|5
Souh|as s výstavbou rekreačni chaty na pozemku p.č, 896/2,
k.ú. Lensedly
Souhlasné stanovisko bylo zasláno dne l4.5.20l5. Platnost stanoviska do 3l .l2.20l 7.
15. Usnesení č. 45120|5 - PoskÍnutí peněžníhodaru obci Chocerady ve výši 5.000'- Kč
za každépřijaté dítě' dá|e poskýnutím peněžního daru ve výši 20.000'- Kč.
Darovací smlouly byly Ze strany oU Kaliště podepsány a zas\ány obci Chocerady k podpisu.
Doposud nebyly wáceny zpět.
16. Usnesení č.461201'5 - Pronájem části pozemku p.č. l330/l' k.ú. Lensedly o výměře 20 m2
pí. Evě Kolínské
Nájemní smlouva byla podepsána dne2.7.2015
17. Usnesení č. 5r/20l5 - Smlouvy o Íinančnim přispěvku na vybudováni inženýrskésítě
(vodovod Kaliště)
Sm1ouvyjsou s jednotliými zájeInci o připojeni průběŽně podepisovány.

18. Usnesení č. 5212015 - Příspěvek pro sportovní osadu Merida ve
Smlouva byla podepsrina dne 3.7.2015

ýši 3.000'- Kč

19. Usnesení č' 53/2015 - Příspěvek pro SK Šacung ve ýši 3.000,- Kč
Smlouva byla ze strany oU Kaliště podepsána a odesliína k podpisu.

20. Usnesení č. 54/2015 - Zajišténíodborného posudku na stav |ip na návsi v Lensedlích.
Z důvodu dovolených nebyla zatím odborná firma oslovena. Jednání proběhnou v nejbližších
dnech.

21. Spisová s|užba _ z technichých důvodůnebylo možnéprovést kontrolu spisové služby.
Její kontrola proběhne při dalším kontrolním ýboru.

Zapsal: Ivana Kubrová

Llg. Ladislav Vaněk

V Kalíštidne 4.8.2015
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Ing. Renata Kalcovská, starostka obce

