OBEC x,q.LIŠrĚ
Kaliště 53' Střed-očeský kraj
2s165

ONDREJOV
Záryis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kaliště' konaného dne 4.1I.2014.

Místo jednání: Budova oÚ ratlste

Začátekjednání: l 9:00 hodin
Přítomní zastupitelé: Ing. Renata Kalcovská, Mgr' Eva Nečesaná' MBA , Renáta Švancarová, Ivana
Kubrová, Josef Honc ml.' Ing. Ladislav Vaněk, Ing. Jana Havlíčková

Jednání zastupitelstva řídila Ing. Renata Kalcovská.

Při

zahájení jednaní zastupitelstva bylo

konstatováno, že jsou přítomni všichni zby\í členovézastupitelstva, zastupitelstvo
vyhlášeno a je usnášeníschopné. Průběh zastupitelstva je zaznamenán na hlasoý záznam,

bylo

řádně

Starostka přistoupila k předání osvěděení o zvolení ělenům zastupitelstva.

Starostka lryzva|a zastupitele ke složeníslibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s qýhradou. Doklad o složeníslibu je přílohou k zápisu ze zasedáni.
Pořizením zápisu byla pověřena starostka.

Volba ověřovate|ů zápisu:
Navržení ověřovatelé zápisu Renáta Švancarová a Josef Honc byli zvoleni všemi hlasy všech
přítomných zastupitelů
H|asování: Pro:

7

Proti:

0

ZdržeI se:

0

schváleno

Program jednání dle zveřejněného programu:

1)

Volba starosty a místostarosty

a)
b)

určenípočtu místostarostů

c)

určenízpůsobu volby starosý a místostarosty

d)
e)

2\

určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ($ 71
zákona o obcích)

volba starosty
volba místostarosty

ZŤízeníÍinančníhoa kontrolního výboru
a) určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního výboru
b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba ělenů finančníhovýboru
e) volba členůkontrolního výboru

3)
4)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva ($ 72 zákona
obcích)
Diskuse
Hlasování o programu: Pro:

J

Proti:

0

Zdrže| se:

0

o

schváleno

1) Volba starosty a místostarosty
a) určenípočtu místostarostu
starostka

-

navrhla jednoho místostarostu tak, jak tomu bylo v minulém volebním období.

Usnesení č. 6512014z Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje zvolení jednoho místostarosty

Hlasování:

b)

Pro..,7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávatjako dlouhodobě uvolnění ($ 71
zákona o obcích)

starostka - navrhla funkci starosý, vzhledem k časovéskladbě pracovní doby ( kontroly, schůzky na
úřadech... ) tuto funkci nelze vykonávatpřiřádném plném pracovním úvazku.

Usnesení č. 66/2014z Zastupitelstvo obce Kaliště v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zátkona o obcích
určujeo že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvo|něn.

Hlasování: Pro:

c)
starostka

7

Proti:

0

Zdrže| se:

0

schvá|eno

určenízpůsobu volby starosty a místostarosty

-

navrhla veřeinou voIbu

Usnesení č. 67l20t4: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje veřejnou volbu starosty a

místostarosty.
Hlasování: Pro:

d)
starostka

7

Proti:

0

ZdrŽel se:

0

schváleno

volba starosý

- navrhla

do funkce sebe.

mě| návrh pí. Kubrovou' ale před schůzípí. Kubrová sdělila, že z osobních i ze
zaměstnaneckých důvodůtuto funkci nemůževykonávat.

Ing.

L. Vaněk

-

Ing. Havlíěková - také se přiklání k návrhu p. Vaňka na záklaďě toho, jak měla možnost poznat pí.
Kubrovou a dalšíčleny zastupitelstva.
starostka

-

zepta|a se, zda chtějí o tomto protinávrhu nechat hlasovat.

Ing. L. Vaněk _ odpovědě|,že ne.

IJsnesení č. 681201'4: Zastupitelstvo obce Kaliště volí starostou Ing. Renatu Kalcovskou.

Hlasování: Pro:

e)

5 Proti: l (Ing. L. Vaněk)

Zdrže1se: l (Ing. Havlíčková)schváleno

volba místostarosty

starostka

-

navrhla do funkce Msr. Nečesanou.

Usnesení č. 69/2014: Zastupite|stvo obce Kaliště volí místostarostou Mgr. Evu Nečesanou
Helešicovou, MBA
Hlasování: Pro:

2)

7

Proti:

0

Zdrže|se: 0 schváleno

Zřízení finančníhoa kontrolního výboru

starostka _ informovala přítomné, že zákon o obcích ukládá povinnost zřídit finančnía kontrolní výbor

a)

určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního

ýboru

starostka _ stejně jako tomu bylo v minulém období navrhla tříčlenné,.ybory.

Usnesení č.70/2014: Zastupitelstvo obce Ka|iště zřizuje finančnía kontrolní výbor. oba výbory
budou tříčlenné.
Hlasování: Pro:

b)
starostka

-

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

volbapředsedy finančníhovýboru
navrhla Renatu Švancarovou.

Usnesení č. 7112014: Zastupitelstvo obce Kaliště volí předsedou Íinančníhovýboru Renatu
Švancarovou.
Hlasování:

c)
starostka

-

Pro:1

Proti:

0

Zdržel se

0

schváleno

vo|ba předsedy kontrolního qýboru
navrhla Ivanu Kubrovou.

UsnesenÍ č. 7212014z Zastupitelstyo obce Kaliště volí předsedou kontrolního výboru Ivanu
Kubrovou.
Hlasování: Pro:

d)

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

schvá|eno

vo|ba č|enůfinančníhoýboru

starostka _ navrhla Ing. Janu Havlíčkovou,Josefa Honce.

Usnesení č. 73l20|4z Zastupitelstvo obce Kaliště volí členy finančníhoqýboru Ing. Janu
Havlíčkovoua Josefa Honce.
Hlasování: Pro:

e)
starostka

-

7

Proti:

0

Zdrže| se:

0

schváleno

volba členůkontrolního výboru
navrhla Ing. Ladislava Vaňka a Josefa Honce.

Usnesení č. 7412014: Zastupitelstvo obce Ka|iště volí členy kontrolního výboru Ing. Ladislava
Vaňka a Josefa Honce.
Hlasování: Pro:

3)

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupite|stva ($ 72 zákona
obcích)

o

starostka _ navrhla pro místostarostku odměnu 4000,-

Kč měsíčně, a to ode dne zvolení do funkce.

Usnesení č.75120|4: Zastupitelstvo obce Kaliště v sou|adu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o

obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 4000'. Kč měsíčně.Odměna bude poskytována ode dne zvo|ení do funkce
místostarosty.

Zdržel se:

0

schváleno

starostka - navrh|a pro předsedy ýborů odměnu 1300,měsíčně, obojí ode dne zvolení do funkce.

Kč měsíčně a pro členy výborů 500'- Kě

l rril
Usneseníč.7,q.ZastupitelstvoobceKalištěvsouladus$72a$84odst.2písm.n)zákonao
obcích stanoýí odměnu za ýkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1300,- Kč
měsíčněa člena výboru ve výši 500'- Kč měsíčně.odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru.
Hlasování: Pro:

4)

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Diskuse

-

informovala majitelé nemovitostí v Kalištích, že v tuto chvíli se zpracovává projekt
vodovodních akana|ízaěních přípojek v Kališti pro získání územníhosouhlasu. Každý, kdo má zájem
o přípojku, je potřeba, aby se dostavil na obecní úřad, kde si zkontroluje zakreslení přípojek a
podepíše souhlas se zastupováním, aby mu mohl by,túzemni souhlas vyřízen, a to do |4.|1,2014.
starostka

L. Vaněk - poděkoval občanům,kteří mu dali svůj hlas ve volbách a pob|ahopřál straně Žijeme
zde společně k výsledku, kteý byl přesvědčujícía doufa, Že naplní přání voličůbeze zbytku, jelikož

Ing.

do současnédoby se to úp|ně nedělo. Dále uvedl, žeby| proti zvolení Ing. Ka|covské starostkou,
jelikož se přesvědčil, zvláště v posledním období, že starostka nepodává přesné ajednoznačné

informace avyvo|ávátak spory meziobčany. Uvedl např.,že si neověřila informace o asfaltové
komunikaci v Lensedlích, což on udělal u pí. Havlíěkové, která uvedla, že ,,dotace,, nebyla překročena
ani o korunu navíc a cena za komunikaci byla její součástí.Navíc firma postavila přípojky navíc pro
obec zadarmo. Dále uvedl kauzu p. Komerse, kdy starostka neseznámila zastupitele s obsahem dopisu,
ale po 2 měsících ho přečetla na veřejném zasedání a p. Vaňkovi sděli|a, že on na zastupitelstvu
prohlásil' že p. Komers obeše| obecní uÍad, což není pravda. Dále uvedl, ŽekdyŽ se jednalo o výstavbu
veřejného osvětlení v Lensedlích, tak nereagovala najeho názor, aby se pokusila získat dotaci na
veřejné osvětlení, namísto toho zaplatila 350 tis. Kě a na zastupitelstvu na něěí popud výáh|a, kolik se
investovalo do antukového hřiště v Lensedlích. Sdělil starostce, že mápenize na účtě,tak je jí jedno,

jestlije za osvětlení dá či nedá. Uvedl, žejejedno,jestli děti chodí po návsi či po silnici

a osvětlení by

ještě půl nebo třičtvrtě roku vydrže|o,jenže starostka si chtěla udělat popu|istickou agendu před lidmi'
Dále se otáza| starostky, jak je možné,Že sinosí domů dokumenty ziřadu.
Starostka

-

otáza|a se, jaké konkrétnídokumenty má p. Vaněk na mysli?

Ing. Havlíčková- uvedla' že složku Hasiči
Ing. L. Vaněk

Starostka

-

-

např. a nejen tuto složku.

a kterou teda ještě?

opravdu se totiž jednalo pouze o tuto složku a mělo to svůj důvod.

lns. L. Vaněk - otáza| se starostkv. zda tedv nosí dokumenfu z úřadu.

Starostka

_

odpověděla, že si domů bere kopie, jelikož často pracuje z domova, kde má zÍizený

vzdá|ený přístup.
Ing. L. Vaněk

uvedl, že ho upozorňují občané,zda-|i by se dalo něco dělat s tím, že když přijdou na
úřední hodiny, tak tam pobíhajíděti a musí se čekat' neŽjsoujejichzáležitostivyÍízeny. Funkci

-

starostky vykonává dobrovo|ně a pokud na to nestačía nestačíohlídat děti a věnovat se plně úřadu, ať
tuto funkci ner,ykonává. Nikde jinde není úřad, kde by takto pobíhaly děti.

Starostka-uvedla, ževi,kamp.Vaněkmíří,jednaloseopátek'kdymělassebounaúřadědětiana
chodbě stá| Z. Vaněk a pí. Havlíěková a ona musela jít s dětmi na WC, proto se omlouvala, aby
chvilku vydrželi.
Ing. Havlíčková- to není pravda.

Ing. L. Vaněk _ sdělil starostce, že se své práci plně nevěnuje tak' jak by měla, Zodpovídá za
účetnictví'které není v pořádku, nehlídá hospodaření v lesích, neobchází chataře v lese, nekontroluje
pronájmy pod chatami apod.
Starostka * reagovala na slova Ing. Vaňka ohledně asfaltové komunikace - na minulém zasedání p.
Vaněk uvedl, Že by|a zhotovena zadarmo. Starostka se tedy otáza|a, proč je na faktuře účtovánaza

l.400.000,- Kč. Pouze se zeptala, odpověď ale doteď nedosta|a.
Ing.

L. Vaněk

korunu navíc.

-

Znovu uvedl, že komunikace byla zhotovena Z,,ďotace,,, nezaplatilo se tedy ani o

Starostka - uvedla, a|e tím pádem tedy nebyla pro obec zadarmo,jelikož tam byla 30% spoluúěast.
Nikomu nevyčítá,že se komunikace opravi|a, ale vadí j í, když se uvádí, že by|a zadarmo a to tak není.

Ing' L. Vaněk _ sdělil, že Ing. Havlíěková to na příštím,tedy na tomto zasedání vysvětlí. Bohužel
starostka se jí snažila všemožně zabránit v tom, aby si Ing. Havlíčková potřebné údaje vyzískala. Pak
se sice po emailu omluvila, ale bylo to účelově.

Ing. Havlíčková _ na minulém zasedáni zastupitelstva starostka obce vytáhla nějakou fakturu
k vodovodu v Lensedlích s dodatkem' že je vo|ně k nahlédnutí' Ing. Havlíčková se dostavila na obec
v úředních hodinách, aby se s předmětnou fakturou mohla seznámit. Starostka toto odepřela, do složky
vodovod Lensedly nahlédnout neumožnila. Ing. Havlíčková musela poŽádat d|e zákona o svobodném
přístupu k informacím ' Žádost na místě napsala, a|e starostka

jí stejně

neumožnila nahlédnutís tím, že
odpověd' na žádost zašle poštou, písemně odpoví. Během t'ýdne přišla od starostky odpověď. Do
složky mohla Ing' Havlíčkovánahlédnout až o tyden později ( 31.10.2014 ).
Ing' Havlíčková- stavba vodovodu v Lensedlích byla řádně lysoutéžena na částku 8'712.000,- Kč bez

DPH. Soutěže se zúčastnilo5 firem. Na stavbu vodovodu byla získána dotace z Ministerstva
zemědělství 5'227.000,- Kč a od Středočeského kraje 872.000,- Kč. obec na vodovod přispěla

z vlastních zdrojů 2'613.000'- Kě. Firma Energie, která stavěla stavby kanalizace v okolních obcích i
páteřní vodovod, vystavěla vodovod v Lensedlích za lrysoutěženou částku, nebyla zaplacena ani

koruna navíc. Po dohodě se stavební firmou se navíc bez navýšeníceny dodělaly 3 dalšířady a
opravi|a celá komunikace na návsi. Ve smlouvě i faktuře je uvedeno, Že by|a provedena oprava
komunikace po překopech. Asi je nyní špatně, že se komunikace celá opravila' někomu to asi vadí,
protože se nezaplatila ani koruna navíc.

Starostka _ ještě proběhly 2 p|atby na E'nergii, kvůli finančníkontrole z finančníhoúřadu jsme je
dohledaly, kdy jedna faktura je za 624,000 Kč a jedna za 165,000 Kč, které byly nad rámec dotace. A
za co to je?
Ing.

Havlíčková_zřejmě se jedná

o

přípojky' z jakého je to roku, jaké je tam datum?

Starostka- Lensedly, vodovodní přípojky zříjna 2010, fakturováno v prosinci 2010.
Ing. Havlíčková - jedná se o vodovodní přípojky, sama to říkáte. Na přípojky se lrybíraly od oběanů

příspěvky. Energie následně dělala vodovodní přípojky a ty byly bez dotace.
Mervart.
Ing. L. Vaněk

zastupitelstvu.
Starostka

-

-

A

to už r,yřizoval pan

toto je jasný případ dezinformace' Mohla jste se zeptat mimo. Nemuselo se to řešit na

Ing. Havlíčková se také neptá mimo.

Ing. L. Vaněk

-

Ing. Havlíčková Vám nikdy neodmítla odpovědět. Vaše činnost je absolutistická, ani

ostatní zastupitelky nejsou schopné za Yás cokoliv podepsat. odjedete na dovolenou' určítepaní
Nečesanou ověřovatelkou zápisu proto, aby nebylo možnébez Vašíúčastipodepsat zápis.
Starostka _ odpovědě|a p. Vaňkovi ohledně p. Komerse _ na zastupitelstvu pouze přečetla dopis p.
Komerse, kteqý ji o to požádal. p. Komers v dopise nikoho nejmenoval' pouze uváděl věci na pravou
míru. p. Komers ani nechtěl vědět, kdo to řekl' jen chtěl, aby občanévěděli, že obecní úřad při stavbě
neobešel. Dále se vrátila k veřejnému osvětlení, kdy připomně|a, že dotace byla již jednou podána, ale

nepodařilo se jí získat. ohledně antukového hřiště byla oběanem požádána, zda-by si to mohla na
zasedání připravit, tak to udě|ala. Dále se vrátila k tomu' že si nosí dokumenty domů, tak se opravdu
jednalo o složku hasiěů. Zjisti|atotiž,že hasiěi nemají vpořádku knihy jízd ajelikož je její manže|
profesionální hasič a své práci rozumí, tak to s ním probírala, aby vše bylo v pořádku, aby při případné
kontrole hasiči nebo obec neměli problém.

lng. Havlíčková - otáza|a se

starostk7

využíváno k ekonomické ěinnosti obce.

'

zda-Ií bude veřejné osvětlení vybudované v Lensedlích

Starostka _ pokud směřuje k DPH' tak toto uŽ bylo několikrát probíráno a proto navrhla, aby se
počkalo' jestli ťrnančníúřad DPH obci vrátí či nikoliv. Dále sdělila, že na otázku neodpoví, jelikož ví,
kam Ing. Havlíčková otázkou směřuje..
Ing. Havlíčková - upozorni|a, že pokud se veřejné osvětlení nepoužívá k ekonomické činnosti' tak se
DPH stává součástívstupní ceny veřejného osvětleni. Znovu to opakuje, aby neby|o moŽné

v budoucnu Íici,ževedení obce na toto neupozornila.

-

na minulém zasedání zastupitelstva obce se řešil dopis z Ministerstva financí. . Krajský
úřad tvrdil, že ič,etni zéxěrku máme schvá|it. MF napsalo' že nikoli. ZÍohoÍo důvodu požáda|a kraj o
stanovisko. Stanovisko Kraje je v pÍí|ozeč. 1 tohoto zápisu.
Starostka

Ing. Havlíčková- dostavila se na obecní úřad v úředních hodinách pro veřejnost a zepta|a se starostky,

zdaby jí mohla sdělit, jestli kraj již odpověděl na stanovisko Ministerstva financí a tuto odpověd' jí
ukázat. Starostka odpověděla' že stanovisko má, Že ho v úředních hodinách ukázat nemůže,ale že o
něm bude hovořit na veřejném zastupitelstvu. Ing. Havlíčková tedy navštívilaKrajský úřad, hovořila
s pí. Zavřelovou a je ráda, že kraj potvrdil to, co od začátku říkala. Pro příklad uvedla schvalování
rozpočtu obce na následující rok, kteqý musí být schválen do konce předchozího roku. Nic nezakazuje,

aby byl rozpočet schválen třeba v lednu nebo únoru následujícího roku, nicméně je to
zákona. Toto je obdobný případ.

již porušení

Ing. Havlíčková - v souvislosti se stanoviskem MF, které přečetl Ing. Z. Vaněk v době její
nepřítomnosti, sdělila, že v žádosti o stanovisko neuváděIa žáďnou obec, ani své bydliště, žádost
posílala elektronicky. Přesto pan Honc st. ji nazval v souvislosti s touto žádosti bonzákem. Yyzvala
pana Honce st. k veřejné omluvě za toto hanlivé oznaěení. Pokud se neomluví, tak podá trestní
oznámení.
p. Honc st.

-

Ing. Havlíčkovámá plné právo si stěžovat.

na stránkách Ministerstva financí je uvedeno' že v tuto chvíli při neschválení účetní
závěrky nejsou obce postihovány, samozřejmě je to neomlouvá, ministerstvo se snažíobce nar,yknout

Místostarostka

-

najejí schvalování.

Starostka - uvedla, že Ing' Havlíčková se na obecní úřad dostavila, aniž by se napřed se starostkou
dom|uvila. Vzhledem k tomu, že Ing. Havlíčkovádorazil,a deset minut před koncem úředníchhodin a
na konec úředních hodin měla starostka domluvené ověření podpisu, neměla na Ing. Havlíčkovoučas.

pí. Šulcová - požáda|a za oběany v Poddubí, aby obec ryda|a lyhlášku o dodržování nočníhoklidu,
jelikož nejsou povinni ještě v ranních hodinách pos|ouchat techno od p. Srby. Bylo to slyšet až u p.
Bílka.
Starostka - uvedla, Že lyhláškou se dá upravit, kde je možnépořádat technoparý.

pí. Šulcová -ještě v pět ráno tam hrálo techno, nedalo se spát, bylo to naprosto příšerné.
Starostka - pan Srba událost oznámil. Uvedla' že se zaměÍi, aby se tato situace neopakovala. o
technoparty dopředu věděla, konzultovala to s policií i s příslušnými úřady' ale bylo jí řečeno, že
pokud se ještě nic nekonalo atudížnebyly stížnosti,není možnost toto dopředu zakázat. Navíc to p.

Srba uvedl jako koncert, nikoliv technoparty. Proto navrhuje zavést lyhlášku, kde by se mohly
technoparý pořádat.
p. Honc. st. - uvedl, ze p. Čihak říkal , Že na antukové hřiště dáva1za dobu svého starostování min.
100 000'- Kč ročně.

lng. L. Vaněk
starostování

p.

požádaI starostku, aby prohledala účetnídoklady a zjisti|a, kolik se za doby
Činam investovalo do antukového hřiště. Jestli přispíval, tak možná pár tisíci

-

korunami, protože finance v takové výši v té době na to neměl.

Usnesení č. 6512014: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

lllasování: Pro:

7 Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č.66/20t4: Zastupitelstvo obce Kaliště v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určujeo že pro výkon funkce starosty obce trude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

fllasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č.67120|4: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje veřejnou volbu starosty
místostarosty.

Hlasování: Pro:

7 Proti:

0

Zdrže| se:

0

schváleno

a

Usnesení č. 68/2014: Zastupite|stvo obce Kaliště volí starostou Ing. Renatu Kalcovskou.

Hlasování:

Pro:5 Proti: 1(Ing.L.Vaněk) Zdrže|se:1(Ing.Havlíčková)schváleno

Usnesení č. 6912014z Zastupitelstvo obce Kaliště volí místostarostou Mgr. Evu Nečesanou
Helešicovouo MBA

Hlasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č.70l20l4z Zastupite|stvo obce Kaliště zřizruje Íinančnía kontrolní výbor. oba výbory
budou tříčlenné.

Hlasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváIeno

Usnesení č. 7|/20|4z Zastupitelstvo obce Kaliště volí předsedou finančního výboru Renatu
Švancarovou.
Hlasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 72/20|4: Zastupitelstvo obce Kaliště volí předsedou kontrolního výboru Ivanu
Kubrovou.
Hlasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 73l20|4z Zastupitelstvo obce Kaliště volí členy Íinančníhovýboru Ing. Janu
Havlíčkovoua Josefa Honce.
Hlasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdrže| se:

0

schváleno

Usnesení č. 74/2014: Zastupitelstvo obce Kaliště volí čIeny kontrolního výboru Ing. Ladislava
Vaňka a Josefa Honce.

Hlasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č.75/20l4z Zastupitelstvo obce Kaliště v sou|adu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného čIena zastupitelstva

obce ve výši 4000'místostarosty.

Hlasování: Pro:

Kč měsíčně.odměna

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

bude poskytována ode dne zvolení do funkce
schváleno

l*' t\

Usnesení č. lgi Zastupitelstvo obce Kaliště v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoííodměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1300,- Kč
měsíčněa člena výboru ve výši 500'- Kč měsíčně.odměna bude poskytována ode dne zvo|ení do
funkce předsedy nebo člena výboru.

Hlasování: Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

Jednání bylo ukončeno: 20.07 hod.

Zapsala:

Ing. Renata Kalcovská

ověřili:

Renáta Švancarovd ,

rosef

Honc

e{

:

€il)

.i

]

Ing. Renata Ka|geívská
J.

slroŠťkaobce

/ó',

Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání dde 4.1l.20|4

Stanovisko Kraiského úřadu Středočeského kraie. odboru Íinančníkontrolv. oddělení
nřezkumu hospodaření obcí
k přiloženému stanovisku lze povze uvést, Že cituje příslušnéěásti platných právních norem.
Samozřejmě nelze opoŽděným úkonem zhojit cokoliv, co se neprovedlo v termínu striktně
stanoveném právní nonnou.
Nicméně zastávánne názor, že v zájmu dostatečnéa úplnéinformovanosti veřejnosti je

namístě seznámit zastupitelstvo

i

veřejnost

a

případně

i

opoŽděně schválit úkony, či

dokumenty, které veřejně projednány byt měly. Samozřejmě chyba zůstává chybou, nicméně
zastupitelstvu obce není zakátzríno projednat a případně schválit dokument, kteý uzná za
vhodné.

SIib

člena zastupitelstva obce.
,,Slibuji věrnost Česke republice. Stibuji na svou čest a svědomí, že svojifunlrci budu
vykanávat svědomitě, v zájmu obce Kaliště a jejích občanůa řídit se Úsfuvou a zálr,ony
Česke republilql,, [$ ó9 odst. 1 zríkona ě,.128n000 Sb., o obcích (obecní zYlzení),
v platném zněnd.
Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Ing. Renata Kalcovskó

x,,,^

Mgr. Eva Nečesaná Heleš

Ivana Kubrovó
".y''
't:''

Renata Švancarová

Josef Honc

,i,^n

Ing. Jana Havlíčková

il
tt

Ing.

Ladislav Vaněk

il!í

íi

li
i

L

V Kališti dne 4.1I.2aA

