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OBEC KALISTE
Stredoceský kraj
251 65 ONDREJOV

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 22. 12.200-8 -

Prítomni:
Místo jednání:
Zacátek jednání:

viz presencní listina
Budova OÚ Kalište
20,00 hodin

Pri zahájení ve 20:00 hod. bylo prítomno pet zastupitelu obce, pan V ondrácek se dostavil v 20: 10 hod.,
Ramana Novotná Ciháková byla omluvena.
Pri zahájení jednání zastupitelstva bylo konstatováno, že zastupitelstvo bylo rádne svoláno a vyhlášeno a
je usnášeníschopné.
Porízením zápisu byl poveren Zdenek Vanek ml.

V olba overovatelu zápisu:
Navržení overovatelé zápisu Ing. Ladislav Vanek a Josef Fulín byli zvoleni hlasy všech prítomných
zastupitelu.
Overení zápisu z minulé schuze zastupitelstva obce
K zápisu z minulého zasedáni zastupitelstva obce nebyla vznesena žádná pripomínka. Zápis byl schválen
všemi hlasy prítomných zastupitelu.
Program jednání:
1) Rozpocet obce Kalište na rok 2009.
2) Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. c. 1338/1 díl 1 a 1338/1 díl 2 v kat. úz. Kalište u
Ondrejova.
3) Ruzné.
Navržený program jednání byl schválen hlasy všech prítomných zastupitelu.
Prubeh jednání:
1) Rozpocet obce Kalište na rok 2009
- Návrh rozpoctu byl v souladu se zákonem zverejnen na úrední desce zdejšího úradu dne
24.11.2008. Rozpocet je navrhován vyrovnaný, príjmy i výdaje jsou navrhovány v celkové výši
3419000 Kc. Soucasne byl podán prehled o stavu hospodarení obce ke dni 30.11.2008.
- Diskuse.
- Usnesení

C.

97/2008 - hlasování - pro 6, proti

O,

zdržel se

O,

usnesení schváleno.

2) Žádost o odkoupení obecních pozemku parc. c. 1338/1 díl 1 a 1338/1 díl 2 v kat. úz. Kalište
u Ondrejova
- Obecnímu úradu byla dorucena žádost Jindrišky Tošnerové a Aleny Znamenáckové o odkoupení
výše uvedených pozemku. Pozemek parc. c. 1338/1 díl 2 má výmeru 24 m2 a pozemek parc. c.
1338/1 díl 1 má výmeru 170 m2• Uvedené pozemky navazují na pozemky žadatelu. Ing. Vanek,
Ing. Tobiáš i starostka pripomneli, že obec v minulosti až na jednu výjimku, kdy se jednalo o
nekolik desítek metru, pozemky neprodávala. Zastupitelé se následne shodli, že pred prodejem
obecních pozemku dávají prednost smene pozemku.

- Diskuse.
- Usnesení c. 98/2008 - hlasování - pro 6, proti

O,

zdržel se

O,

usnesení schváleno.

3) Ruzné
- Príspevek obce na Mikulášskou besídku porádanou 30.11.2008 v Lensedlích - prítomní byli
informováni o besídce pro deti porádanou v nedeli 30.11.2008 v kulturním dome v Lensedlích.
Obec na tuto akci prispela cástkou 1000 Kc na balícky pro deti. Dle ohlasu se akce vydarila. Bližší
informace k akci podal Zdenek Vanek.
- Zastupitelstvo obce bere na vedomí financní príspevek obce na výše uvedenou akci.

- Linková autobusová doprava - v poslední dobe obdržela obec velké množství stížností na
zmenený jízdní rád a predevším na nedodržování jízdního rádu. Obec požádala ROPID o úpravu
stávajícího jízdního rádu, tatáž žádost byla adresována i na krajský úrad. Na autobusové spoje si
stežují i další obce. ROPID svolal na 8.1.2009 do Rícan jednání ohledne jízdních rádu. Z tohoto
duvodu Obecní úrad Kalište žádá obcany o predání podnetu ke zmene jízdního rádu a podání
prípadných pripomínek k autobusovým spojum.

- Svazek obcí Region Jih - koncem roku 2008 zacaly stavební práce na Vodovodu Region Jih II.
etapa 2. stavba - páterní rad. Dle dostupných informací má být tato stavba hotova do 2/2010 a
predpokládají se celkové náklady ve výši 163 mil. Kc. Na tuto stavbu byla poskytnuta MZe dotace
ve výši 55%, Stredoceský krajský úrad má poskytnout dotaci v celkové výši 10%. Zbylá cást
financních prostredku má být hrazena z vlastních zdroju clenských obcí a také úverem. Dosud
bylo pocítáno s 10% cástkou vlastních zdroju. Valná hromada Regionu lih uložila clenským
obcím projednat možnost navýšení vlastních zdroju z 10% na 15%.
- Diskuse.
- Usnesení c. 9912008 - hlasování - pro 6, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.

- Dan z pridané hodnoty - starostka obce informovala prítomné o nekterých zmenách v zákone o
dani z pridané hodnoty. Od 1.1.2009 se pro obce mení položky zapocítávané do obratu. Obec ze
zákona vykonává verejnou správu, soubežne vykonává i ekonomickou cinnost. Muže se stát, že se
obec vlivem provozované ekonomické cinnosti stane osobou povinnou k dani. Povinná registrace
obce k dani z pridané hodnoty prinese navýšení administrativy, protože bude nutno dusledne
rozlišovat mezi plnením osvobozeným od dane a zdanitelným plnením.

- Protihluková stena na dálnicním podjezdu v Poddubí - tato protihluková stena byla na podzim
letošního roku z duvodu havarijního stavu demontována. Zpet mela být nainstalována do konce
letošního roku. Reditelství silnic a dálnic zástupci obce sdelilo, že byl termín pro instalaci nové
protihlukové steny na dálnicním podjezdu posunut, nový termín je do konce dubna 2009.

- Krádeže dreva - opet byly zaznamenány krádeže dreva z obecních lesu, zlodeji kradou i dríví
vytežené a složené u lesních cest. Obecní úrad žádá obcany, aby obecnímu úradu nahlásili
podezrelé pohyby osob v lesích a na prístupových komunikacích.

- Czech POINT - starostka informovala prítomné o zapojení obce Kalište do programu Czech
POINI. V nejbližší dobe budou mít obcané možnost na našem obecním úrade získat výpis
z katastru nemovitostí, trestního rejstríku, živnostenského i obchodního rejstríku a také i výpis
z bodového hodnocení osob.

- Opakovaný požár kontejneru na komunální odpady v Lensedlích - v pátek 19.12.2008 a
následne v nedeli 21.12.2008 horel kontejner komunálního odpadu v Lensedlích. Obecní úrad
žádá obcany, aby do kontejneru odkládali pouze studený popel a zamezili tak vzniku dalšího
požáru.

4) Diskuse:
Spolecná diskuse zastupitelu a prítomných hostu se týkala predevším nespokojenosti s místní
autobusovou linkovou dopravou, byl vysloven nesouhlas se zmenou jízdního rádu a zmínena byla
naprostá nespolehlivost autobusových spoju pri prestupu cestujících v Turkovicích, kdy pro
pozdní príjezd ranního autobusu od Kališt cestujícím v Turkovicích odjede spoj do Strancic a oni
pak zustávají v Turkovicích bez možnosti dalšího spoje.

Záverem ,starostka obce jménem všech zastupitelu poprála prítomným i všem dalším obcanum obce
prijemné prožití svátku vánocních a v novém roce 2009 hodne zdraví, štestí a pohody.

Usnesení c. 97/2008:
Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje predložený rozpocet obce Kalište na rok 2009.

Usnesení c. 98/2008:
Zastupitelstvo obce Kalište neschvaluje zámer prodeje obecních pozemku parc. c. 1338/1 díl 1 a
1338/1 díl 2 v kat. úz. Kalište u Ondrejova, navrhuje jednat s paní Tošnerovou a Znamenáckovou o
smene pozemku.
Usnesení c. 99/2008:
Zastupitelstvo obce Kalište nesouhlasí s navýšením vlastních zdroju clenských obcí na stavbu
Vodovod Region Jih II. etapa z 10% na 15%.

Zapsal: Zdenek Vanek ml.

Ing. Jana Havlícková
starostka obce

