OBEC KALIŠTE
Stredoceský kraj
251 65 ONDREJOV

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 23. 4. 2008
Prítomni:
Místo jednání:
Zacátek jednání:

viz presencní listina
Budova OÚ Kalište
19,30 hodin

Pri zahájení bylo prítomno 7 zastupitelu obce.
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 Hav1ícková.
Overení zápisu z minulé schuze zastupitelstva obce
K rádne vyvešenému zápisu nebyla vznesena žádná pripomínka.
prítomných zastupitelu.

Zápis byl schválen všemi hlasy

Volba overovatelu zápisu:
Navržení overovatelé zápisu Ing. Ladislav Vanek a František V ondrácek
prítomných zastupitelu, dva zastupitelé se hlasování zdrželi.

byli zvoleni peti hlasy

Program jednání:
1) záverecný úcet obce za rok 2007, kontrola hospodarení za rok 2007,
2) rozpoctový výhled obce,
3) dotace v roce 2008,
4) pronájem nebytových prostor v budove OÚ Kalište c.p. 53,
5) delení pozemku parc. C. 202/1 v kat. úz. Kalište u Ondrejova,
6) informace o územním plánu.
7) ruzné.
Navržený program jednání byl schválen hlasy všech sedmi prítomných zastupitelu.
Prubeh jednání:
1) Záverecn)' úcet obce Kalište za rok 2007, kontrola hospodarení za rok 2007
- Záverecný úcet obce Kalište za rok 2007 byl 4.4.2008 zverejnen na úrední desce, soucasne byla
zverejnena i cást Zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení Obce Kalište za rok 2007, které
provedli pracovníci krajského úradu (s odkazem na možnost nahlédnutí do znení celé zprávy na
OÚ Kalište). Kontrolou byly zjišteny dve méne závažné chyby a nedostatky nemající závažnost
nedostatku uvedených v § 1O odst. 3 písmo b) zákona C. 420/2004 Sb ..
- Diskuse.
- Usnesení C. 13/2008 - hlasování -- pro 7, proti O, zdržel se O. usnesení schváleno.
2) Rozpoctový výhled obce
- Dle zákonných ustanovení musí mít obce zpracovaný rozpoctový výhled. Návrh rozpoctového
výhledu do roku 2011 byl zverejnen 4.4.2008 na úrední desce obce.
- Diskuse.
- Usnesení

C.

14/2008 - hlasování - pro 7, proti O, zdržel se O,usnesení schváleno.

3) Dotace v roce 2008
- Obec Kalište podala v listopadu 2007 na Státní zemedelsk)' intervencní fond celkem tri žádosti o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova pro rok 2008. Požadovány byly dotace na
dokoncení územního plánu, na obnovu návsi v Kalištích, na obnovu návsi v Lensedlích. Žádosti o
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dotace na dokoncení územního plánu a obnovu návsi v Kalištích byly zamítnuty. Žádost na
obnovu návsi v LensedHch (vzhledem k tomu, že je náves zahrnuta v památkové zóne a peníze
jsou uvolnovány z jiného podopatrení) byla schválena ke spolufinancování z PRV. Celková výše
priznané dotace je 578 639 Kc, tj. 90% predpokládaných výdaju.
- Koncem roku 2007 bylo požádáno i o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2008.
V minulých dnech bylo obci oznámeno, že jí byla pridelena dotace ve výši 100 500 Kc na akci
Úprava verejného prostranství v cásti obce Poddubí (tj. 60% predpokládaných nákladu).
- Svazek obcí Malé Posázaví, jehož je Obec Kalište clenem, podal žádost o dotace z POV 2008 na
nákup zahradní techniky a mobiliáre. Dle dostupných informací bude na jednu clenskou obec
v roce 2008 pripadat dotace ve výši cca 45 454 Kc + povinná spoluúcast cca 30 302 Kc. Za
uvedené cástky bude pro obec Kalište nakoupena zahradní technika a predevším venkovní lavicky
a stoly.
- Diskuse.
- Usnesení c. 15/2008 - hlasování - pro 7, proti

O,

zdržel se

O,

usnesení schváleno.

4) Pronájem nebytových prostor v budove OÚ Kalište c.p. 53
- Na webových stránkách obce byla už od lonského roku zverejnena nabídka pronájmu nebytových
prostor v budove Obecního úradu Kalište c.p. 53. O pronájem prostor požádala paní Jana
Dvoráková z Chocerad. Zámer pronájmu uvedených prostor byl zverejnen na úrední desce dne
14.3.2008. Žádný jiný zájemce se do dnešní doby neprihlásil. Vzhledem k nutným investicím ze
strany nájemce požaduje paní Dvoráková uzavrení nájemní smlouvy na dobu urcitou v trvání 7 let.
Zastupitelé hlasovali o pronájmu nebytových prostor na 7 let - pro O, proti 7, udržel se o.
Pronájem na dobu sedmi let nebyl schválen.
- Diskuse.
- Usnesení c. 16/2008 - hlasování - pro 7, proti

O,

zdržel se

O,

usnesení schváleno.

5) Delení pozemku parc. C. 202/1 v kat. úz. Kalište u Ondrejova
- Obec obdržela žádost o vyjádrení k delení pozemku parc. c. 202/1 v kat. úz. Kalište u Ondrejova,
pozemek je ve vlastnictví pana Šanka. Jedná se o oddelení cást pozemku nove 202/6 a budoucímu
sloucení s pozemkem 202/4 jiného vlastníka. Zastupitelé byli s žádostí predem seznámeni.
- Diskuse.
- Usnesení c. 17/2008 - hlasování - pro 7, proti O, zdržel se O, usnesení schváleno.

6) Informace o územním plánu obce
- Zpracovatelka územního plánu predložila zastupitelum cástecne upravený pracovní návrh
územního plánu, ve kterém byla zohlednena predešlá vyjádrení dotcených orgánu státní správy. Po
zpracování cistopisu bude územní plán predložen k vyjádrení dotceným orgánum a krajskému
úradu k pripomínkování. Následne bude územní plán verejne projednán s vlastníky nemovitostí.
Vzhledem k nárocnosti zpracováním územního plánu a nemožnosti dopredu odhadnout výsledky
jednání se zainteresovanými
stranami nelze stanovit datum schválení územního plánu
zastupitelstvem obce.
7) Ruzné
- Region JIH - vzhledem k tomu, že v minulosti nekteré obce vystoupily ze Svazku a nove
vstupuje obec Stríbrná Skalice je nutno upravit Zakladatelskou smlouvu a Stanovy Svazku, stejne
jako podíl obcí pro financování stavby vodovodu. Výše uvedené dokumenty byly zastupitelum
obce zaslány.
- Diskuse.
- Usnesení c. 1812008 - hlasování - pro 7, proti

O,

zdržel se

O,

usnesení schváleno.

- Komunikace na pozemku parc. c. 1332 - za obecním úradem v Kalištích. Na této komunikaci je
z duvodu zvýšení bezpecnosti provozu stanovena místní úprava silnicního provozu - nejvyšší
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povolená rychlost 20 km/hod. a je také omezená tonáž projíždejících vozidel na max. 6t. Bohužel
v nedávné minulosti došlo k odcizení dopravní znacky omezující rychlost. Obecní úrad
upozornuje obcany používající tuto komunikaci na stanovení výše uvedené místní úpravy a žádá
je o její respektování. Pro vetší bezpecnost je uvažováno se zrízením zpomalovacího prahu na této
komunikaci.
- Financní a kontrolní výbor obce - starostka žádá cleny financního a kontrolního výboru obce o
provádení pravidelných kontrol. Kontrolované doklady budou predloženy výborum na jejich
vyžádání.
8) Diskuse
- Paní Tlamichová poukázala na neutešený stav blízkého okolí pomníku padlých v Kalištích. Ing.
Tobiáš podekoval paní Tošnerové za obetavou údržbu pomníku v minulých letech a požádal ji,
zda by se údržbe pomníku nechtela nadále venovat. Paní Tošnerová však vzhledem k množství
své práce již udržovat pomník dále nemuže. Ing. Tobiáš vyzval místní spoluobcany, kterí by chteli
o pomník pecovat, aby se ozvali obecnímu úradu.
- Paní Tošnerová se dotazovala na detské hrište v Kalištích a vyjádrila pochybnost o tom, kdo bude
hrište využívat. Dále navrhla, aby obec kontaktovala Ceský svaz turistu a jednala s ním o
možnosti presunout turistickou trasu vedoucí z Ondrejova podél Vejborky nove pres Kalište.
- Paní Tlamichová se dotazovala, zda muže vysazovat kvetiny pred svým domem na obecním
pozemku. Ing. Tobiáš odpovedel, že obec velmi vítá takovéto aktivity obcanu, kterí pecují nejen o
svuj majetek, ale snaží se zkrášlit své okolí i pro další spoluobcany a návštevníky obce.

Usnesení c. 13/2008 :
- Zastupitelstvo obce Kalište projednalo Zprávu o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2007 a
schvaluje záverecný úcet obce Kalište za rok 2007 s výhradou a prijímá toto nápravné opatrení:
- Zastupitelstvo obce Kalište se bude scházet v souladu s ustanovením
Sb. o obcích (obecní zrízení) ve znení pozdejších predpisu.

§ 92

odst. 1 zákona c. 128/2000

- Úctování obce bude probíhat v souladu s platnou rozpoctovou skladbou.
Usnesení c. 14/2008 :
Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje rozpoctový výhled obce do roku 2011.
Usnesení

C.

15/2008 :

- Zastupitelstvo

obce Kalište souhlasí:

- s prijetím dotace od Státního zemedelského intervencního fondu na obnovu návsi v Lensedlích
v celkové výši 578 639 Kc a poveruje starostku obce podepsáním dohody o poskytnutí dotace z PRV

CR,
- s prijetím dotace z Programu
obnovy venkova
verejného prostranství v cásti obce Poddubí,

na rok 2008 v cástce

100 500 Kc na Úpravu

- s nákupem drobné zahradní techniky a mobiliáre (lavicky a stoly) z dotace poskytnuté
prostrednictvím Svazku obcí Malé PosázavÍ.

z POV 2008

Usnesení c. 16/2008 :
- Zastupitelstvo obce Kalište souhlasí s pronájmem nebytových prostor v budove Obecního úradu
Kalište c.p. 53 (prostory se samostatným vchodem) paní Jane Dvorákové, Chocerady c.p. 134, IC
717 24 826, a to za mesícní nájemné 1000 Kc. Veškeré opravy a prípadné úpravy pronajatých
prostor budou provádeny na úcet nájemce. Podrobnosti pronájmu bude rešit písemná nájemní
smlouva. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu urcitou, tj. 5 let.
Usnesení c. 17/2008 :
Zastupitelstvo obce Kalište souhlasí s navrženým delením pozemku parc. c. 202/1 v kat. úz. Kalište
u Ondrejova, tj. oddelení pozemku parc. c. 202/6 o výmere 327 m2 •
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Usnesení c. 1812008 :
Zastupitelstvo obce Kalište schvaluje predložené Stanovy Svazku obcí Region Jih, Zakladatelskou
smlouvu Svazku obcí Region Jih a Podíly obcí pro financování stavby vodovodu, kde je zohledneno
pristoupení obce Stríbrná Skalice.
Zapsala: Ing. lana Havlícková
Overili: Ing. Ladislav Vanek
František V ondrácek

J~a~o~
starostka obce
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