Kontrolní ýbor obce Kaliště
Kaliště 53
ondřeiov 25| 65

Zápis kontrolního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 2.II.20I5

oÚ ralistu, Kaliště 53
S

v budově

loženíkontrolního výboru:

-

Ivana Kubrová - předseda
Ing. Ladislav Vaněk _ člen

Josef Honc ml. - člen

Dáie přítomni:

-

Starostka obce

-

Ing. Renata Kalcovská

Ing'Jana Havlíčková

Body jednání:

l'. Usneseníč.612014_Zá'měr pronájmu pozemků p.č. 1375'
1337lI v

k.e&,

1376 k.ú. Lensedly ap.č.6"l'012,

Kaliště u ondřejova Ředitelství silnic a dá|nic ČR

Jednání ohledně pronájmu pozemků stále probíhá.

) Usnesení č.32l20I4 - Prodlouženínájemní smloury

a změny frekvence plateb _ byt č. 3

Smlouva se dále prodlužovat nebude, vzhledem k narůstajícímudluhu bude podána ýpověď.

3.

Usnesení č. 10/2015 - Pronájmem části pozemku p.č. 823/1 o výměře 84 m2 a pozemku
p.č.225 o výměře 27 m2, oboje k.ú. Lensedly p. Ladislavu Baštovi
Nájemní smlouva by|a ze strany oÚ ratlstc podepsána a odeslána k podpisu p. Baštovi.
Podepsaná smlouva nebyla doposud ze strany p. Bašty doručena zpět. Upomínka k vrácení
podepsané smlouly by|azas|ána dne 30.10.20l5' Podepsaná smlouva nebyla doposud vrácena.

4.

Usnesení č. 30/2015 - Smlouva o sm|ouvě budoucí o zřwení služebnosti inženýrskésítě
na stavbu ,,Kaliště - kanalizace.. - vedení po soukromých pozemcích
Smlour,y jsou všechny podepsány.

Usnesení č. 33/2015 - Podání žádosti o dotaci na akci/projekt,,Místní ko.munikace
a veřejné osvětleníoo z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazekspolufinancování akce/projektu
v minimální výši 5 ,Á z ce|kových uznatelných nákladů akce/projektu.
Žádost o dotaci byla podána dne |5.4'2015. Dotace nebyla přidělena.

6.

Usnesení č. 34120|5 - Podání žádosti o dotaci na akci/projekt,,Rozšíření naučnéstezky
Vodnické rycházky... z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a závazek spolufinancování akce/projektu
v minimální \"ýši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

7.

I}snesení č. 36/2015 - Podání žádosti o dotaci na akci/projekt ,,Nákup dýchací techniky..
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičůa složek IZS azávazek spo|ufinancování akcelprojektu
v minimální \.ýši 5% z celkových uznate|ných nákladů akce/projektu.
Žádosto dotaci byla podána dne |5.4.2O15. Dotace nebyla přidělena.

8" Usnesení č. 38/2015 Podání žádosti o dotaci na akcilprojekt,,vodní nádrž
Kaliště.. z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
StředočeskéhoFondu životníhoprostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce
/projektu v minimální \.ýši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.ó6
Žádosto dotaci byla podána dne 15'4.2015. Dotace nebyla přidělena.

9.

Usnesení č.39/201'5 - Dělení pozemků p.č.354 a35312, oboje k.ú. Kaliště u Ondřejova dle
předloženého návrhu dělení
Pozemek parc. ě. 354 by| rozdělen na parc. ě,35412 a354lI, pozemek parc' č. 35312by| rozdělen
na35312 a35313, oboje v k.ú. Kaliště u ondřejova.

10. Usnesení

č. 45l20l5 - Poskytnutí peněžníhodaru obci Chocerady ve výši 5.000'- Kč

zakaždépřijaté dítě' dále poskytnutím peněžního daru ve výši 20.000'- Kč.
Darovací smlouvy byly podepsány dne 3.8.20l5.

11. Usnesení č. 51'/20|5

- Smlouly o

finančnímpříspěvku na vybudování inženýrskésítě

(vodovod Kaliště)
Smlouly jsou s jednotliqýmizájemci o připojení postupně podepisovány.

12. Usnesen í č. 53120|5 - Příspěvek pro

Smlouva byla podeps ána

4,9 '20|5

SK Šac.'ng ve výši 3.000,- Kč

.

13. Usnesení č. 54l20l5 - Zajištěníodborného posudku na stav lip na návsi v Lensedlích.
odborný posudek bude v nejbližšídobě lypracován.

14. Usnesení č. 5512015 - Bezúplatný . převod pozemků p.č. 610/17 o výměře 101 m2,
61011 o výměře 1'9 m2 a6|0111o výměře 4| mZ,vše v k.ú. Kaliště u Ondřejova do vlastnictví
obce Kaliště.
Sm|ouva byla podepsána dne 9.l0.2015' Bylo podáno na Katastr nemovitostí dne26.|0'20|5"

15. Usnesení č,5612015 - Stavba Kaliště kNNo NN pro p.č. 196/4' k.ú. Kaliště u Ondřejova.
Smlouvy by|y ze strany obce podepsány, avšak ze strany fi Elmoz Czech, s.r.o' bylo sděleno'
že došlo k chybnému číslovánísmluv a musí dojít k podpisu opravených smluv. Bude muset b1ýt
Znovu projednáno na zastupitelstvu obce.

č.57l20l5. Převod inventáře projektu ,,Vycházky po staronových cestách.. ve výši
448 042,20,- Kč do vlastnictví obce Katiště.

16. Usnesení

Doposud nebylo dořešeno.
17. Usnesení č. 58/2015. Vypracování projektové dokumentace Kana|izace Lensedly v rozsahu
územníhorozhodnutí a stavebního povolení společností IsP Ing. Jiří Jod|
Probíhá příprava podkladů pro výběr varianty řešení.

č,.59/20|5. Souhlas se zněním dohody o vzájemné spo|upráci obcí SoRJ
v odpadovém hospodářství
Smlouva byla podepsána dne 20.8.2OI5'

18. Usnesení

19. Spisová služba - Byla provedena kontrola spisové služby (přijatá a odeslaná pošta) k2.11,20|5

29t - 575/201s.

Zapsa|: Ivana

Kubrová

Ing. Ladislav

Vaněk

Josef Honc

ml.
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V Kališti dne 2,|| '2015

Ivana Kubrová.

ně kontrolního qýboru

Ing. Renata Kalcovská,

