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OBEC KALISTE
Stredoceský kraj
251 65 ONDREJOV

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26. 5. 2008
Prítomní:
Místo jednání:
Zacátek jednání:

viz presencní listina
Budova OÚ Kalište
20,00 hodin

Pri zahájení bylo prítomno 5 zastupitelu obce, dva zastupitelé se omluvili.
Místostarosta obce Ing. Jirí Tobiáš byl starostkou obce poveren rízením zasedání. Pri zahájení jednání
zastupitelstva bylo konstatováno, že zastupitelstvo bylo rádne svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné.
Porízením zápisu byla poverena Ing. Jana Havlícková.
Overení zápisu z minulé schuze zastupitelstva obce
K rádne vyvešenému zápisu nebyla vznesena žádná pripomínka.
prítomných zastupitelu.
Volba overovatelu zápisu:
Navržení overovatelé zápisu Ing. Ladislav
prítomných zastupitelu.

Zápis byl schválen všemi hlasy

Vanek a František Vondrácek

byli zvoleni peti hlasy

Program jednání:
1) zámer pronájmu obecního bytu velikosti 2+ 1 v bytovém dome c.p. 34 v Poddubí,
2) obecne závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpocet dane z nemovitostí,
3) rozpoctové opatrení c. 1-2008,
4) delení pozemku parc. c. 884 a 886 v kat. úz. Lensedly
5) ruzné.
Navržený program jednání byl schválen hlasy všech peti prítomných zastupitelu.
Prubeh jednání:
1) Zámer pronájmu obecního bytu velikosti 2+1 v bytovém dome v Poddubí
- Nájemkyne obecního bytu 2+ 1 ve zvýšeném prízemí bytového domu c.p. 34, obec Kalište, cást
obce Poddubí, se s obcí dohodla na ukoncení nájemního vztahu.
- Obec zverejní zámer pronájmu tohoto bytu (príloha c. l). Zastupitelstvo projednalo Smernice obce
Kalište c. 1/2008, kterými se stanoví pravidla hospodarení s byty v majetku obce Kalište (príloha
c. 2). Zastupitelstvo dále projednalo "Podmínky rízení o pridelení bytu" (príloha c. 3) a
"Prihlášku pro zarazení do rízení o pridelení komercního bytu" (príloha c.4).
- Diskuse.
- Usnesení C. 19/2008 - hlasování - pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.
2) Obecne závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpocet dane z nemovitostí
- Novela zákona c. 338/1992 o dani z nemovitosti v platném znení zmocnila obce ke stanovení
jednoho místního koeficientu pro výpocet dane z nemovitostí. Tímto koeficientem se následne
násobí dai10vá povinnost poplatníku za jednotlivé druhy pozemku, staveb, samostatných
nebytových prostoru a za byty, poprípade jejich soubory a to na celém území obce.
- Zároven byly touto novelou zrušeny pro rok 2008 a následující roky koeficienty nekterých
položek základní sazby dane zvýhodnující malé obce do 1000 obyvatel.
- Príjem obce za dan z nemovitostí v roce 2007 byl 284.817 Kc. Dle aktuálního sdelení Financního
úradu v Rícanech lze pro rok 2008 predpokládat príjem obce Ka1ište za dan z nemovitostí 296.000
Kc. Zvýšení tedy ciní cca 11 tis. Kc z celého správního území obce oproti skutecnosti roku 2007.
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- Je treba poukázat na ustanovení §9 odst. 1 písmo n) a o) zákona o dani z nemovitostí, dle kterého
jsou nekteré stavby od dane osvobozeny.
- Diskuse.
- Usnesení c. 20/2008 - hlasování - pro 4, proti 1, zdržel se O, usnesení schváleno.
3) Rozpoctové opatrení c.1-2008
- Zastupitelstvo a prítomní hosté byli seznámeni s návrhem rozpoctového opatrení c. 1-2008, které
reší nekteré presuny financních cástek mezi jednotlivými položkami rozpoctu a také zohlednení
nekterých nepredvídaných výdaju a príjmu
- Diskuse.
- Usnesení c. 21/2008 - hlasování - pro 5, proti

O,

zdržel se

O,

usnesení schváleno.

4) Delení pozemku parc. c. 884 a 886 v kat. úz. Lensedly
- Vlastník pozemku parc. c. 884 a 886 v kat. úz. Lensedly (u rodinného domu c.p. 51 Lensedly)
požádal obec o vyjádrení k návrhu delení výše uvedených pozemku. Zastupitelé byli seznámeni
s návrhem delení
- Diskuse.
- Usnesení c. 22/2008 - hlasování - pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.

5) Ruzné
- Dodatek c. 1 ke smlouve c 513.0709 - zpracovatelka územního plánu, vzhledem k nárocnosti na
jeho dopracování a uvedení do souladu se soucasne platnými právními predpisy predložila obci
návrh na dodatek c. 1 ke smlouve C. 513.0709 z listopadu 2007.
- Diskuse.
- Usnesení

C.

23/2008 - hlasování - pro 5, proti

O,

zdržel se

O,

usnesení schváleno.

- DSO Malé Posázaví - na úrední desce zdejšího úradu byl vyvešen Záverecný úcet DSO Malé
Posázaví v roce 2007. Kontrolou provedenou pracovníky krajského úradu nebyly v hospodarení
svazku zjišteny chyby a nedostatky. Obcané mají možnost k záverecnému
úctu uplatnit
pripomínky.
- Diskuse.
- Usnesení c. 24/2008 - hlasování - pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.
- DSO Malé Posázaví - byla upresnena pridelená dotace z POV rok 2008 pro jednotlivé obce
v cástce 50 757,50 Kc ( 60%dotace + 40% spoluúcast). Obec Kalište nakoupí za tuto cástku
drobný mobiliár.
- Diskuse.
- Usnesení c. 25/2008 - hlasování - pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.
- Setkání rodáku - v Kalištích se bude v sobotu 31.5.2008 konat setkání rodáku obce Kalište. Obec
nabídla k využití sál v budove obecního úradu. Rovnež zástupci obce diskutovali možnost prispet
financní cástkou na tuto akci z rozpoctu obce. Zastupitelé obce tuto iniciativu rodáku vítají a i do
budoucna nabízí spoluúcast pri obdobných akcích.
- Diskuse.
- Usnesení c. 26/2008 - hlasování - pro 5, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.
- Odpady - žádost o zproštení poplatku - paní Lada Vanková požádala z financních duvodu o
zproštení poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2008 za své tri nezletilé deti.
- Diskuse.
- Hlasování o žádosti - pro 4, proti O, zdržel se 1, - schváleno zproštení od placení poplatku za
odpady pro tri nezletilé deti Lady Vankové a rok 2008.
- Zvýšení nájemného v bytovém dome c.p. 34 Poddubí - na základe dotazu verejnosti i vlastního
uvážení pronajímatel obec Kalište v souladu se zákonnými ustanoveními a Sdelením Ministerstva
pro místní rozvoj c. 151/2007 jednostranne zvýší v letošním roce nájemné v bytovém dobe c.p. 34
Poddubí o maximální prírustek mesícného nájemného a využije tak možnost danou mu zákonem.
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- Diskuse.
- Usnesení

C.

27/2008 - hlasování - pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení schváleno.

6) Diskuse:
- A. Cihák - vyjádril
citelne to dopadne
nekterí zastupitelé
navýšení financních

názor, že zvýšení dane z nemovitostí bude likvidacní pro nekteré zemedelce a
i na ostatní podnikatele a nesouhlasí se zvýšením dane. Na toto reagovali
a vysvetlili duvody které je vedly ke stanovení koeficientu, a to zejména
zdroju obce.

- R. Novotná - Ciháková vyjádrila názor, že by obec mela opatrovat financní prostredky mimo
území obce a ne od svých obcanu.
- 1. Mervart navrhl osvobození zemedelcu od dane z nemovitostí a následné jednání obce s nimi o
poskytnutí sponzorského daru obci. Ing. Tobiáš sdelil svuj názor, že v prípade prokazatelne
neúmerného danového zatížení v dusledku stanovení místního koeficientu muže zastupitelstvo své
rozhodnutí zmenit.
- A Cihák navrhl revokovat usnesení zastupitelstva o sverení antukového hrište v Lensedlích
hasicum a navrhl zprístupnit hrište široké verejnosti a zejména detem. Ing. Vanek pripomenul, že
hrište je prístupné široké verejnosti za poplatek a je pro existenci hrište naprosto nezbytné, aby
bylo pod správou a kontrolou odpovedné osoby. Udržované travnaté hrište v Lensedlích je volne
prístupné. 1. Mervart doplnil, že informace o podmínkách pronájmu hrište jsou uvedeny na www
stránkách hasicu i na hrišti a navrhl, aby byly zverejneny i na stránkách obce Kalište.
- L. Cihák - KD v Lensedlích - investice do rekonstrukce byla vysoká a požaduje, aby se zprístupnil
verejnosti a aby se napríklad pronajímal, aby prinášel peníze obci a ne jen hasicum. Ing. Vanek
vysvetlil, že investice byla nezbytná pro provozuschopnost budovy a poukázal na povinnost obce
svuj majetek udržovat. J. Honc poukázal na možnost si po domluve KD Lensedly pronajmout.
- M. Zídka se dotazoval, zda obec pocítá s rekonstrukcí cesty kolem památné lípy v Lensedlích.
Starostka odpovedela, že obec s úpravou cesty v budoucnu pocítá, lim item jsou financní
prostredky.
Mervart se znovu dotazoval na úpravu nebo premístení stanovište kontejneru v Poddubí.
Starostka odpovedela, že byla pridelena dotace a zpracovávají se podklady pro realizaci úpravy
stanovište.

- J.

- K. Masojídek i 1. Mervart poukazovali na skutecnost, že odpady do kontejneru v Poddubí vozí
obcané z Chocerad jiných obcí. Starostka vstoupí v jednání se starostkou Chocerad.
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- 1. Srba se dotazoval na detské hrište v Poddubí, kdy bude realizováno. Ing. Tobiáš odpovedel, že
obec jedná o odkoupení vhodného pozemku a poté se obec bude zabývat realizací hrište.

Usnesení c. 19/2008 :
- Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje zverejnení zámeru pronájmu bytu c. 3 o velikosti 2 + 1 ve
zvýšeném prízemí bytového domu c.p. 34, obec Kalište, cást obce Poddubí (príloha c. 1).
- Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje "Smernice obce Kalište c. 1/2008, kterými se stanoví pravidla
hospodarení s byty v majetku obce Kalište (príloha c. 2).
- Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje "Podmínky pro zarazení do rízení o pridelení bytu"(príloha
3) a "Prihlášku pro zarazení do rízení o pridelení komercního bytu" (príloha c. 4).

c.

Usnesení c. 20/2008 :
Zastupitelstvo obce Kalište se usneslo vydat obecne závaznou vyhlášku c. 1/2008 o stanovení
místního koeficientu pro výpocet dane z nemovitostí. Koeficient se stanovuje ve výši 2.
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Usnesení c. 21/2008 :
- Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje rozpoctové opatrení c. 1-2008.
Usnesení c. 22/2008 :
- Zastupitelstvo obce Kalište
Lensedly.

souhlasí

s návrhem

delení pozemku

Usnesení c. 23/2008 :
Zastupitelstvo obce Kalište souhlasí s uzavrením
2007.

dodatku

parc.

c. 884 a 886 v kat. úz.

c. 1 ke smlouve c. 513.0709 z listopadu

Usnesení c. 24/2008 :
Zastupitelstvo obce Kalište bere na vedomí Záverecný úcet DSO Malé Posázaví v roce 2007.
Usnesení c. 25/2008 :
Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje nákup drobného venkovního mobiliáre (3 stoly, 13 lavicek
s operadlem, 4 lavicky bez operadla) z dotace POV 2008 poskytnuté pres DSO Malé PosázavÍ.
Usnesení c. 26/2008 :
Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje financní príspevek na akci setkání rodáku obce Kalište, která
se uskutecní 31.5.2008 v Kalištích, a to cástku 2000 Kc na hudební produkci a cástku 100 Kc na
obcerstvení na každého rodáka z obce Kalište úcastnivšího se setkánÍ.
Usnesení c. 27/2008 :
Zastupitelstvo
obce Kalište využilo možnosti dané mu zákonem a schvaluje pro
jednostranné
zvýšení nájemného v bytovém dome v Poddubí c.p. 34 o maximální
mesícního nájemného.
Zapsala: Ing. Jana Havlícková
Overili: Ing. Ladislav Vanek
František V ondrácek

~

Ing. Jana Havlícková
starostka obce
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