Obec Kaliště
Středočeský kraj
251 65 Ondřejov
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.11.2010
Místo jednání:
Začátek jednání:

Obecní úřad Kaliště
19:00 hodin

Přítomni zastupitelé: Ing. Jana Havlíčková, Josef Honc, Josef Honc ml., Jan Mervart, Luboš
Srba, Ing. Ladislav Vaněk, Bc. Zdeněk Vaněk.
Program jednání dle zveřejněné pozvánky:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarostů
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarostů
d) volba starosty
e) volba místostarostů
5) Volba finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
7) Diskuse
Průběh jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce Kaliště (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
hod. dosavadní starostkou obce Kaliště Ing. Janou Havlíčkovou.
Před zasedáním bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění. Dosavadní starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně
svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Kaliště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

V úvodu dosavadní starostka poděkovala bývalému zastupitelstvu za odvedenou práci
v minulém funkčním období, i za vzornou spolupráci všech zastupitelů. Společnou prací
zastupitelstva se podařilo např. získat v roce 2007 dotaci ve výši 127 tis. Kč na opravu lávky
pro pěší v Poddubí, v roce 2008 dotaci ve výši 578 tis. na obnovu návsi v Lensedlích a dotaci
na Czech POINT ve výši 52 tis. Kč. V roce 2009 získala obec opět dotaci na Czech POINT ve
výši 50 tis. Kč; 100 tis. Kč na opravu místní komunikace v Poddubí a 89 tis. Kč na ukazatel
rychlosti, který je umístěn v Kalištích. Z dotací na Czech POINT bylo potřebnou technikou
(počítač, tiskárna, skener) vybaveno pracoviště obecního úřadu a obec tak již nemusela
investovat vlastní prostředky do této techniky. V roce 2010 byla obci přidělena dotace na
stavbu vodovodu v Lensedlích, na tuto akci poskytlo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši
5.227 tis. Kč a Středočeský kraj 872 tis. Kč. Přestože obec žádala o daleko větší množství
dotací i na další akce, tak nebyla úspěšná. Celkově se obci podařilo v letech 2007-2010 získat
7,166 mil. Kč dotací, což je průměrně téměř 1,8 mil. Kč ročně.
V roce 2006 byla provedena komplexní výměna oken v bytovém domě v Poddubí, v roce
2007 celková rekonstrukce zábradlí na lávce pro pěší v Poddubí (náklady 238 tis. Kč), v roce
2008 bylo provedeno komplexní ošetření lip na návsi v Lensedlích. V roce 2009 byla
provedena oprava dešťové kanalizace a oplocení pomníku v Lensedlích, v Poddubí byl
zakoupen pozemek o výměře 2500 m2 za více než 400 tis. Kč a další pozemky (cesty)
v Poddubí dostala obec darem. V letošním roce bylo započato s výstavbou obecního
vodovodu v Lensedlích, náklady této stavby bez DPH jsou 8 712 tis. Kč, z toho je pouze 30%
spoluúčast obce. Stavba vodovodu má být předávána obci 25.11.2010, do té doby je třeba
vyřídit ještě další podklady a doklady.
Obec Kaliště, která měla v uplynulých letech průměrně kolem 180 trvale žijících obyvatel,
hospodaří s nízkým rozpočtem, přesto se podařilo našetřit finanční prostředky na spoluúčast
obce na stavbě vodovodu v Lensedlích a k dnešnímu dni jsou na účtu obce i finanční
prostředky i na spoluúčast obce na stavbu vodovodu v Kalištích. Pro stavbu vodovodu
v Kalištích byla dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí i stavební povolení,
v současné době probíhá stavební řízení a v nejbližší době je třeba požádat o dotace na tuto
stavbu. Obec Kaliště není zatížena žádným úvěrem ani dluhem.
Chod obce a úřadu zajišťovala uvolněná starostka spolu s neuvolněnými místostarosty (Ing.
Tobiáš a Ing. Vaněk), ale i intenzivní zapojení dalších členů zastupitelstva (např. Bc. Vaněk –
dotace, p. Fulín – veřejné osvětlení). Všichni zastupitelé se pravidelně scházeli na poradách o
důležitých záležitostech obce, popřípadě komunikovali s obcí elektronickou poštou. Bývalá
starostka ještě zvlášť poděkovala Ing. Tobiášovi a Fr. Vondráčkovi za bezzištnou výstavbu a
zprovoznění internetových stránek obce a pomoc při údržbě a doplňování těchto stránek i
mnoha dalších věcí týkajících se nejen počítačové techniky. Internetové stránky obce i
elektronická úřední deska je pro obec ze zákona povinností. Dále také zvlášť poděkovala
rodině Vaňků v Lensedlích, kteří se naprosto neohlížejí na svůj volný čas a pro své
spoluobčany, spolu s dalšími lensedelskými občany, pořádají v Lensedlích různé akce, např.
každoroční slavnosti májí, vánoční tržíky, loňské posezení pro rodáky i další akce. Dosavadní
starostka také poděkovala paní Miloslavě Tlamichové z Kališť za práci, kterou pro obec stále
odváděla při blahopřáních našim starším spoluobčanům k jejich životním jubileum a také
rodině Pangráců za údržbu pomníků i dalších pracích pro obec. Ve svém poděkování starostka
zmínila i další občany, které nejmenovala.
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Na závěr poděkovala všem spoluobčanům, kteří pomáhají při rozvoji obce, přiložili ruce
k úpravě nejen svých nemovitostí, ale i svého okolí a zasloužili se o to, jak v současné době
obec vypadá.
Následně dosavadní starostka vyzvala nově zvolené členy zastupitelstva obce, aby nastínili
představy o své práci pro obec a základní věci, které by se dle nich měli v obci a následujících
letech vykonat.
Dosavadní starostka dále z prezenční listiny (příloha č. 1) přítomných členů zastupitelstva
konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
1)
-

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
zapisovatelem byl určen Bc. Zdeněk Vaněk
ověřovatelem zápisu byli pověřeni Josef Honc ml. a Luboš Srba
hlasování – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
- dosavadní starostka v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornila přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů v platném znění). Hlasitě byl přečten slib „Slibuji na svou
čest věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kaliště a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“. Následně byli jmenovitě přítomní zastupitelé vyzváni ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisu slibu na připraveném archu (příloha
č.2).
- žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích bylo slovo předáno předsedajícímu
ustavujícího zastupitelstva obce, tj. nejstaršímu členovi nově zvoleného zastupitelstva obce
panu Josefu Honcovi st..
3) Schválení programu
- hlasování o navrženém programu dle pozvánky – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4) Volba starosty a místostarostů
a) určení počtu místostarostů
o hlasování o návrzích na počet místostarostů:
 1 místostarosta – 4 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
o hlasování o uvolněném starostovi obce – 3 pro, 3 proti, 1 se zdržel,
neschváleno
o zastupitelé přerušili jednání o tomto bodě a odebrali se na poradu, která trvala
od 19:28 do 19:50 hodin
o zastupitelé po návratu opět hlasovali o uvolněném starostovi obce – hlasování
– 2 pro, 4 proti, 1 se zdržel
o byl zvolen neuvolněný starosta obce
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c) určení způsobu volby starosty a místostarostů
o ve veřejné volbě starosty byl navrhnut kandidát Jan Mervart, který kandidaturu
přijal
d) volba starosty
o hlasování o starostovi Janu Mervartovi – 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
o novým starostou se stal Jan Mervart
o vedení schůze bylo předáno novému starostovi
e) volba místostarostů
o zastupitelé se nedohodli na konkrétním místostarostovi, proto hlasovali o jeho
přesunutí na příště
o hlasování – 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
5) Volba finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
o v každém výboru budou 3 členové
o hlasování – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) volba předsedy finančního výboru
o hlasování o přesunutí na příští jednání – 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
c) volba předsedy kontrolního výboru
o hlasování o přesunutí na příští jednání – 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
d) volba členů finančního výboru
o hlasování o přesunutí na příští jednání – 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
e) volba členů kontrolního výboru
o hlasování o přesunutí na příští jednání – 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
- hlasování o přesunutí na příští jednání – 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
7) Diskuse
-

Ing. Vaněk – poděkoval za činnost předchozímu zastupitelstvu, především bývalé
starostce obce a Ing. Tobiášovi; pozastavil se nad volebním systémem, kde v takto
malých obcích volí lidi lidi, ale volebním systémem se do zastupitelstva dostanou i
kandidáti s 20% méně hlasů než kandidáti, kteří dostali více hlasů voličů, ale volební
systém jim mandát nepřidělil; konstatoval, že za 8 let se pro obec udělalo maximum,
z rozpočtu cca 1,5mil Kč na dnešních cca 3,5mil. Kč a podařilo se navýšit finanční
prostředky z cca 350 000 Kč až na 4,5 mil. Kč; pozastavil se nad názvem volební
strany „Za obec krásnější“, kdy si není vědom, že by někdo z tohoto uskupení udělal
pro obec cokoli nezištně jako zastupitelé, kteří byli v minulém volebním období na
úřadě a to ještě před vstupem do zastupitelských funkcí, očekává proto větší
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angažovanost této strany na chodu obce; poděkování bývalé starostce za poctivě
odvedenou práci a hodnoty, které svou činností pro obec vytvořila; dále zmínil
vyčerpávající výčet uskutečněných akcí jako např. realizace CzechPoint, vytvoření
bezplatných internetových stránek obce, sestavení databáze neplatičů odpadů, opravy
komunikací především v Poddubí apod.
-

Ing. Tobiáš – poděkování Ing. Vaňkovi a vyjádřil politování nad rozhodnutím
zastupitelstva o vykonávání funkce starosty jako neuvolněného, neboť agenda úřadu je
tak objemná a práce starosty tak časově náročná, že pokud zastupitelstvo své
rozhodnutí nezmění, vrátí se činnost obecního úřadu zpět do dob amaterismu před
osmi lety, což bude mít neblahý vliv na chod obce a popřál starostovi hodně zdaru
v jeho práci

-

J. Srba st. – nejen v Lensedlích, ale i v Poddubí se dělá zdarma (konkrétní případ
nezmíněn), popřání úspěchu novým zastupitelům, zpochybnění platu bývalé starostky

-

Ing. Havlíčková – plat starostky obce je dán zákonem a vyhláškou bez možnosti
poskytnutí jakékoliv odměny. Zmínila, že dál nemohla kandidovat na funkci starostky,
protože má v novém zastupitelstvu podporu pouze 2 zastupitelů

-

Ing. Vaněk – sdělil, že neuvolněný starosta vyjde obec dráž než uvolněný z důvodu
vyplácení refundací, náhrad daných zákonem a vyhláškou a především toho, že se není
schopen plně věnovat činnostem pro rozvoj obce a aktivnímu získávání finančních
prostředků, dále bude potřeba zaplatit administrativní aparát a vedení účetnictví, kdy
toto vše dělala bývalá uvolněná starostka za minimální odměnu

-

Ing. Havlíčková – informovala přítomné, že se v průměru za každý rok podařilo získat
dotace přes 1,7 mil. Kč, s čímž je spojena i vysoká administrativní náročnost

-

Z. Vaněk – poděkoval za dovedení vodovodu do Lensedel a rozvedení obecní části po
obci

-

Ing. Tobiáš – v reakci na vyjádření nově zvoleného zastupitele za část Poddubí pana L.
Srby se ho dotázal, jak si představuje spravedlivé rozdělování finančních částek dle
jednotlivých částí obce, když každá obec má jiné potřeby a finanční prostředky obce
nelze dělit na tři stejné díly, protože by se za takových okolností v žádné části obce nic
pořádného nemohlo udělat

-

L. Srba – sdělil, že je třeba rovnost jednotlivých částí obce, navrhl vybudovat dětské
hřiště v Poddubí

-

Ing. Havlíčková – sdělila, že počet dětí v Poddubí ve věku od 0 do 18 let je 8, stejně
jako v Kalištích, ale že v Lensedlích je 22 dětí

-

Z. Vaněk – poděkoval všem minulým zastupitelům za dobře odvedenou práci

-

p. Tinl – stěžoval si na katastrofální stav místní komunikace v Poddubí, kdy podle jeho
zjištění projíždí denně několik cisteren, autobusů a dalších nákladních vozidel, dále
uvedl, že investice do každoročních oprav této komunikace byly k ničemu
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-

Ing. Havlíčková – sdělila, že je v Poddubí podél obecní komunikace dopravní značka
omezující tonáž vozidel na 3,5t, což někteří nerespektují, dále uvedla, že kdyby jí pan
Tinl zavolal, tak by situaci dokázala ihned řešit, jelikož většinu týdne trávila na úřadě

-

J. Mervart – upozornil, že se v Poddubí ve večerních hodinách začala objevovat
policie, kterou je možné na tuto skutečnost také upozornit

-

Bc. Vaněk – poděkoval minulým zastupitelům za dobře odvedenou práci a sdělil přání
o další dobré spolupráci mezi nově zvolenými zastupiteli

-

J. Srba – požaduje vybudování veřejného osvětlení u pana Vondráčka, u čekárny, pod
lávkou, pod mostem; dále požadoval nově zvolit osadní výbor v Poddubí, kdy
předseda je dlouhodobě nečinný

-

F. Vondráček – členové jsou nečinní, jelikož jeho členové již několik let nevznášeli
připomínky a rovnou je řešili s obecním úřadem; dále sdělil, že veřejné osvětlení k F.
Vondráčkovi nelze vybudovat, jelikož se nachází na soukromé komunikaci

-

J. Srba – předseda OV nevyzval členy k podávání informací, proto byl OV nečinný

-

J. Mervart – reagoval na slova Ing. Tobiáše a Ing. Vaňka, že netrpí pocitem
nicnedělání, mimo jiné zmínil, že je třeba držet obecní finance na stejné výši jako
doposud, očekává podporu a pracovní nasazení dalších zastupitelů, sdělil, že není
možné dělit finanční prostředky dle jednotlivých částí obce podle jednoho klíče, je
třeba zvýšit činnost obyvatel v Kalištích a Poddubí, zmínil i pokračování v dosavadní
podpoře hasičů a je třeba zastavit rýpání do křivd minulosti

Zapsal:
Ověřil:

Bc. Zdeněk Vaněk
Josef Honc ml.
Luboš Srba

Jan Mervart
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