OBEC KALIŠTĚ
Kaliště 53' Středočeský kraj
25165

oNDŘEJov
Zápis

ze zasedáni zastupitelstva obce Kaliště' konaného dne 1 l '3.2015

Místo jednání: Budova oÚ raliste

Začátekjednání: 1 9:00 hodin
Přítomní zastupitelé: Ing. Renata Kalcovská, Mgr. Eva Nečesaná, MBA, Anna Veselá, Josef Honc ml.'
lng. Ladislav Vaněk' Ing. Jana Havlíčková.

omluveni: Ivana Kubrová
Hosté: Tomáš Staněk _ lesník obce Kaliště

Jednání zastupitelstva řídi|a Ing. Renata Kalcovská. Při zahájení jednaní zastupitelstva bylo
konstatováno, že jsou přítomni všichni zbylí ělenové zastupitelstva, zastupitelswo bylo řádně
vyhlášeno a je usnášeníschopné. Průběh zastupitelstva je zaznamenán na hlasoý záznam.
Pořízením zápisu byla pověřena starostka.

Volba ověřovatelů zápisu:
Navrženíověřovatelé zápisu Anna Veselá a Ing. Ladislav Vaněk byli zvoleni všemi hlasy všech
přítomných zastupitelů
Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

ověření zápisu z minulého zasedání konaného dne 9.2.2015
Hlasování: pro:

6

Proti:

0

Zdrže| se:

0

schvá|eno

Program jednání dle zveřejněného programu:

l.

2.

3'
4'
5.
6.
7.
8.
9.

MAS Posázavi na období
2014 -2020
2) Rekonstrukce budoly obecního úřadu Kaliště _ revokování usnesení č. 4120|5
3)Kana|izace Kaliště _ žádost o dotaci, příkazní smlouva
4) Rozhodnutí o přidělení dotace' smlouva o poskýnutí podpory _ projekt ,,Energetická
opatření objektu obecního úřadu Kaliště..
5) Sm|ouva o zÍízenivěcného břemene - služebnosti a sm|ouva o právu provést stavbu _
Kaliště NN, kNN ě.p, 43415
6) Různé
1) Sm|ouva o poslqltnutí neinvestičnídotace, schválení strategie

10. 7) Diskuze

Návrh na změnu programu:

-

Doplněni na zač,átek bod |esní hospodářství
Žádosto připojení na obecní vodovod _ nemovitost Lensedly č.p. 4

Vyřadit bod různépro nenaplněnost

U

Hlasování o upraveném programu: Pro:

l)

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Lesní hospodářství

Starostka
1.3.201s.

-

představila p. Tomáše Staňka _ lesníka obce Kaliště,

kteý nastoupil do funkce od

Tomáš Staněk _informoval přítomné o činnosti v lese' v dohledné době dojde ke zpracování dřevní
hmoty, která padla větrem, dále bude možnost samovýroby Za cenl 150,- Kč/m3 + Isyo DPH. Dále
bude docházet k zalesnění, nákupu sazenic.
Ing.

Havlíčková-zjistila,žeby|yv lese odcizenyněkteré stromy,

zepta|a se,

jakbudevtomto

postupováno'

Tomáš Staněk - na zák|adě informací od starostky se byl v lese podívat, stromy byly skutečně
odcizeny, bude na to zavo|ána policie a sepsán protokol.
Starostka _ doplnila, že se řeší i uzaměení závor, které jsou dlouhodobě otevřeny
vjezd do lesa, poěítá s tím,žeklíčod lesa dostanou myslivci a hasiči.

2)

a

je tak umožněn

Smlouva o poskytnutí neinvestičnídotaceo schválení strategie MAS Posázaví na období
2014

-2020

Starostka - na minulém zasedání zastupitelstva přijal pománi ředitel Posázaví o.p.s. p. Pošmurný'
kteý zde představil strategii komunitně vedeného místníhorozvoje izemi Místníakění skupiny
Posázavi a dá|e možnosti spolupráce s obcí Kaliště formou neinvestičního příspěvku ve výši 25 700,.
Kč na poskýování obecně prospěšných služeb v období roku 2015, jedná se o lyřizování dotací,
provádění lyběrových řízeníapod,^Zasnpite|é se se strategií a smožnostmi spolupráce seznámili,
navrhla schválení strategie a podpis smlouvy o poskýnutí neinvestičnípříspěvku, resp. dotace.

Usnesení č. |4/201'5: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje územíMístníakčnískupiny Posázaví na období 2014-2020 na svém
správním území.
Hlasování:Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. |5l20|5z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí se zněním smlouly o poskytnutí
neinvestičnídotace se společností Posázaví o.p.s. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování:Pro:

3)

6

Proti:

0

Zdrže| se:

0

schváleno

Rekonstrukce budoly Obecního úřadu Kaliště _ revokování usnesení č. 4/2015

Starostka - na minulém zasedání zastupitelstva se probírala rekonstrukce budovy obecního úřadu, jejíž
potřeba vznikla v rámci rea|izace projektu zatep|eni budovy - tento projekt je financován z dotace

Ministerstva životního prostředí. Vzhledem k tomu, že zde byl tlak na sníženíceny rekonstrukce, byly
osloveny dalšíspolečnosti a ýsledkem je, že na rekonstrukci se bude podílet více firem, ne jen

r1

illt

Y
I

společnost MOZIS, která byla usnesením č' 4l20I5 odsouhlasena. Uvedla jednotlivé náklady a
společnosti' které vzešly z poptávkovéhořizení jako nejlevnější,o těchto pak dalajednotlivě hlasovat:

-

rekonstrukce sociálních zaÍízeníz důvodu stěhování kanceláře úřadu do pÍízemí- zde se
nabídky rozcháze|y v ceně za jednotlivé položky' proto je nebylo možnémezi sebou porovnat,
ačkoliv výs|edné ceny se lišily jen nepatrně. Navrhla odsouhlasit maximální ěástku, která bude
do rekonstrukce investována s tím, že nechá zpracovatýkaz výměr a s jednotlivými firmami
bude dálejednat

Usnesení č. 16l20t5z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s rekonstrukcí sociálních zařízení
v přízemí za cenu do 141.000'. Kč bez DPH
Hlasování: pro:4

-

Proti:

0

Zdržel se: 2 ( Ing. Havlíčková' Ing. Vaněk

)

schváleno

oprava střechy nad hostincem / docházíkzatékání vody' niěení fasády l- p.Yit Švancara,
kompletní renovace - nabídková cena 7|.880,- Kč' starostka navrhla o 3%o naýšit, kdyby po
odkrýí staré lepenky vznikla potřeba víceprací.

Usnesení č. 17/20|5z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s rekonstrukcí střechy nad hostincem
v částce do 74.000.- Kč bez DPH.

lllasování: pro:

-

5

Proti:

0

Zdrže| se: 1 ( Ing.

Havlíčková)schváleno

oprava fasády na hostinci _ 89 838,- Kč, vstupní dveře vč. montáže 30 483,- Kč, úklid půdy a

zpevnění krovu celkem l1 530,- Kč' zhotovení prostupu zúÍadudo archivu a dodávka 4
vnitřních dveří celkem 20.700,- Kě' celkem 152 551,- Kč- z poptávkového Íizenínat5rto práce
vzešla společnost MOZIS, starostka navrhla schválení víceprácímax. do 170 000 Kč zárněmě uvedla více z důvodu drobných prací, které se při rea|izaci projektu zatepleni jíž
vyskytly a předpokládá, Že se ještě vyskýovat budou' např. likvidace starého litinového kotle
ve sklepě, zhotovení roštu na podestě apod.

Ing. Hav|íčková _ vysvět\i|a, Že se zdrŽihlasování, jelikož

Krajs\ý úřad vypsal dotace na rekonstrukci
obecních úřadů ve výši 80 _ 90 %o, dále ke vchodovým dveřím uvedla' že se jí nezdá bílá barva, jak
z důvodu vhodnosti dveří do veřejné budovy, tak z důvodu údržby,sama navrhovala barvu hnědou či

jinou, která by byla do veřejné budovy vhodnější. Rekonstrukce by měla
nikoli z hotoých peněz. Z toho důvodu se hlasování zdrží.

bý

prováděna zdotace,

reagovala na zmíněnídotace, je pravda, že Krajský úřad vypsal dotace, Žádosti se mohou
podávat od26.3'2015, ale na minulém zastupitelsťvu(24.||.20|4) se o této dotaci hovořilo aby|o zde
uvedeno, že obec zažádá o rekonstrukci veřejného osvětlení v Poddubí. Vzhledem k tomu' že do
každého fondu lze podat jen jednu žádost, je nutné si lybrat mezi obecním úřadem a osvětlením
v Poddubí. Sama navrhuje možnost ziskat penize z dotace pro Poddubí, jelikož v Kališti se bude stavět
vodovod, plánuje se kana|izace a renovuje se obecní úřad' proto by měla byt zachována spravedlnost
financování pro všechny tři obce. ohledně dveří uvedla, Že p.Kalcovský udělal vizua|izaci obecního
úřadu - návrh fasády a obě varianty dveří _ bíléi hnědé _ na pracovní schůzce se zastupitelé shodli, že
bílébudou pohledově vhodnější.
Starostka

-

Ing' Z' Vaněk _ optal se, jestli se v rámci dotace počítá s obnovou vytápění gariůe v Kališti. Jedná se o
jediný vytápěný prostor, kde je možnédě|at rekonstrukce hasičskétechniky, protoŽe garáž je vedena
d|e směrnice ě.|12015 jako hasičská garáž. V Lensedlích není lytápěná garáž.

i'ii'

-

Starostka

ne' jedná se o nevýápěný prostor. Pokud by vznikla potřeba vytápění _ např. při opravě

hasičskéhoautomobilu, nechá stávajícítopení zkontrolovat, aby bylo funkčnía mohlo se pro tyto
účelyryužít.
p. Honc st. _ pokud mají hasiči požadavek na výápění garáŽe v Kališti, vzniknou tím většíqýdaje,
navíc budou muset auto do Kališť na stálo umístit a pÍi ýjezdech z Lensedel dojet do Kališť'vzít auto
a poté auto opět v

Kalištích zanechat.

Starostka _ uvedla, že z důvodu nárustu nákladů se nepočítás vytápěním garáŽe na stálo, pouze
příležitostně, pokud to bude situace vyŽadovat,

p. Honc st. _ pokud to nebude bráno jako vytápěnÝ prostor, mohou zde hasiči umístit Tatru 805,
stříkačky,aby se uvolnilo místo v hasičárně v Lensedlích.

Z,Yanék st. _ upozorni|na špatný stav garážových vrat v Kalištích, je

nutné je ukotvit, aby nehýbaly

s fasádou.

Starostka

- prověří stav garážových vrat.

Usnesení č. 18/2015: revokování usnesení č. 4120|5 - zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí
s vícepracemi od společnosti MOZIS v částce do 170.000'- Kč bez DPH.
Hlasování: pro:

4

Proti:

0

Zdržel se: 2 ( Ing. Havlíčková,Ing. Vaněk

)

schváleno

Usnesení č.19/20t5: Zastupitelstvo obce Kaliště souh|así s nákupem nábytku od společnosti B2B
partner v částce do 35.000'- Kč bez DPH.

Hlasování:Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č.2012015: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s výměnou

PVC v částce do 32.000'- Kč

bez DPH.

Hlasování: pro:

4

Proti:

0

Zdržel se: 2 ( Ing. HavlíčkováoIng. Vaněk

)

schváleno

uvedla práce, které již byly zhotoveny a nepřekračují částku 20.000,- Kě, která je dána
interní směmicí č,. I12014:
Starostka

-

-

renovace elektriky v místnostech úřadu a ěekárny + nový

výměna stoupaček a|ežatékana|izace ve sklepě z litiny zap|ast- ěástka l3 038,- Kě
plánuje se vymalování místnostíčekárny, úřadu, zasedací místnosti _ zde není možnénáklady
odhadnout, jelikož vrozpočtu zdotace je l30 m2 malby, tak se teprve bude domlouvat
s firmou, kde budeme chtít r,ymalovat od nich a kde si to zajistíme sami.
odkopáni zeminy od úřadu - navrhla objednání bagru a odvoz zeminy, nakoupení se materiálu
a poté oslovit někoho, kdo to zhotoví.

Z.Yanék st. _ dotázal
Starostka

|ng.

jistič . částka |7 782,-Kč

-

se na zateplení sk|epa.

poěítá se se zateplením stropu vatou.

Z. Vaněk _

požáda| vedení obce,

aby se lyměněná okna gariňe zatemni|a, jelikož po

výměně luxferů vypadá garáž jako qýkladní skříň.
Starostka _ mohou se tam dát iednoduché závěsy nebo fólie.

ťi'
t

Ing. L. Vaněk _ k rekonstrukci uvedl, že nesouh|así s postupem' kteý je zde uplatněn, zadání je
nejednotné, vše se řešízpětně, z tohoto důvodu se zdrže| hlasování. Uved|' že standardní postup při
rea|izaci investičníchakcí je takový, Že se nejprve lytyčízáměr, provede místníšetření,následuje
zadání projektu' po r,ytvoření projektu je znám objem praci a materiálu tzn' výkaz výměr, na zák|adě
projektu a výkazu výměr se provede poptávka, která je tímto pro uchazeče jednotná, po obdržení
nabídek se provede komisioná|ní otevření nabídek a vyhodnocení a rozhodne Se o dodavateli. Bohužel
takto se v případě rekonstrukce obecního úřadu nepostupovalo. Uvedl, že se konalo málo schůzek,
málo se jednalo o dotacích, kam vhodně investovat penize' Stále zastávánázor, že by se mě| obecní
úřad rekonstruovat kompletně a zdotace. Preferuje zhodnocení finaněních prostředků obce jako
spoluúčasti v rámci dotací a ne na přímé finanění investice, je to podle něj mrháním finančních
prostředků obce.Navíc nesouhlasí s okamžiým stěhováním úřadu do pÍízemíz důvodu ýměny okna'
to se dázvládnout izaprovozu. Dále nechápe, jak mohl auditornapsat, že garáž je nevýápěná, když
je zde topení' v.ýhodnější by bylo zatep|it garážová vrata neŽ zdi okolo a strop, toto se a|e již nedá
změni| protožeje rozhodnuto' NelíbíSe mu malá komunikace mezi zastupiteli, minimum pracovních
schůzek zastupitelů k řešení investic' dotací a ostatních důležiýchvěcí, pokusil se proto alespoň
vyvolat e-mailovou diskuzi, také bez většíodezly' kromě starostky'
Starostka_reagovala na komentář p. Vaňka - postup při v'ýběrovémÍízenina zateplení byl naprosto
v pořádku, při stavbě ale vznik|a potřeba zrekonstruovat i dalšívěci než jen okna a fasádu. Můžeme
samoďejmě nechat barák dalších40 let bez investice, ale přestěhování úřadu do spodních místností
není jen výměna okna, ale udělat úřad pro lidi důstojný, aby si měli kam sednout, aby nemuseli chodit
do schodů. Co se ýká dotaěních titulů' tak p. Vaněk |že a ostatní zastupitelé to mohou dosvědčit,
pracovní schůzka proběhla skoro třičwrtě hodiny a není to ani tyden, každý měl svůj názor, diskuze
zde o tomto byla, vy byste šli třeba do dotace komplexní rekonstrukce úřadu, my do vyčištěnírybníka
nebo v Poddubí do místníkomunikace nebo osvětlení.
Ing. L. Vaněk _ objasnil, že starostka nemá pravdu' pracovních schůzek bylo málo a co se tyká
diskuze o přestěhování místnosti úřadu do přízemí, tak byl proto někdy před rokem, ale to bylo to
poslední, co si k tomu mohl říci, protože všechno ostatní běželo ko|em něj a sama starostka před chvílí
řekla, že se nad tímto sedělo před ýdnem, ale to už bylo nejen o rekonstrukci dávno rozhodnuto.

pí. Veselá_den předtím při finančnímv'ýboru se rekonstrukce probíra|a, uváži|i jsme, že pokud

můžemepodat jen jednu žádost, tak bychom z vlastních zdrojů zrekonstruovali místnosti a sociální
zařizení v pÍizemi tak' aby to zde bylo hotovo, a podali žádost o dotaci na komunikaci ěi osvětlení
v Poddubí. Když|ze žádatjednou o dotaci, tak se požádá o dotaci na Poddubí.

Ing. Havlíěková

-

od začátku tvrdíme, že je potřeba dát peníze na spoluúčasta

zhodnocovat majetek. Koresponduje to

s tím, co celou dobu

s dotacemi

říkal Ing. L. Vaněk.

Starostka - pro upřesnění uvedla, Že od částky, která se bude investovat do rekonstrukce budovy
obecního úřaduje nutno odeěíst náklady na střechu a fasádu na hostinci, tento objektje v hospodářské
činnosti obce a tudížse na tyto práce dotace nevztahuje.
Ing. Z. Vaněk _ zastupitelé se baví pouze o jednom dotačnímtitulu ze Středočeského kraje, ale |ze
žádat i o dalšídotace od jiných subjektů. Byl překvapen návrhem na rekonstrukci rybníka a nechápa|
proč rybník' když jsou v obci důležitějšívěci.

vyčištěnírybníka v Kališti byl jen jedním z bodů diskuze, jsou využívány i jiné dotační
tituly, např z Ministerstva životníhoprostředí by|a získána dotace na zatep|ení budovy obecního
úřadu, z Ministerstva zemědělství by měla b1ýt dotace na vodovod v Ka|išti.
Starostka

-

tl

4)

Kanalizace Ka|iště - žádost o dotaci, příkazní smlouva

Starostka - nejprve poinformovala o projektu vodovodu Kaliště, s nímžsouvisí i kana|izace Kaliště.
V tuto chvíli se připravují podklady pro rozhodnutí o přidělení dotace' které mají bý dodány do 30.6.
S největší pravděpodobností by tedy v tomto roce měl bý vodovod vystavěn a profinancován.
Původnímyšlenka by|a, Že by se kanalizace stavěla společně s vodovodem' aby se nemusela silnice
kopat 2x, od této myšlenky bylo ale nutno upustit a to z tohoto důvodu: při projektování kana|izace
není možnési lybírat, na které straně silnice kana|izace povede s ohledem na co největší využití
gravitace. Toto si ale neuvědomil projektant,kteý tady projektoval vodovod a ten umístil na druhou
stranu silnice. Nicméně dobrou zprávou je, že po rea|izaci obou staveb bude mít obec Kaliště novou
silnici. Proto tedy došlo k rozhodnutí, žekana|izace se bude stavět v druhé etapě. V tuto chvíli navrhla
opět rryužítspolečnost CONFIN PARTNER S.r.o. a ve spolupráci s touto společnostípodat žádost o
dotaci na akci kana|izace Kaliště. V tuto chvíli sice žádný dotačnítitul lypsán není' měl by ale být do
půl roku, proto bude lepšímít žádost Zpracovanou a podanou naMze a bý tak připraveni na okamžik
vypsání dotačníhotitulu' Mezitím by bylo získáno stavební povolení / v tuto chvíli je lyřízeno územni
rozhodnutí / a provedeno qýběrové řízeni na zhotovitele stavby a technický dozor investora, cožby
zaÍidi|a společnost CONFIN PARTNER, včetně veškeých ostatních kroků, jako je zpracování žádosti
o dotaci a závěrečného vyhodnocení akce. Vše je ošetřeno pÍíkaznísmlouvou. Za provedení
výběroých Íizenina zhotovitele stavby a technický dozor investora bude účtována ěástka 60 tis. Kč,
za ostatni činnost bude účtovánačástka 2,5 %o z poskytnuých dotačníchprostředků, a to pouze
v případě kladného rozhodnutí od poskýovatele dotace. Rozpočet na akci ,,Kana|izace Kaliště.. je
odhadem 9 mil. Kč, plnění od poskýovatele dotace je 70 %. Zastllpite|é byli se zněním smlouqr
seznámeni.
p. Honc st. - zeptal se na kanalizaciv Lensedlích, navrhlprověřit možnost umístění vlastní Čov dole
u potoka a nepřipojovat se k ondřejovu' popř. zajistit domovní Čov p.o každou nemovitost.

Starostka - prokonzultuje tyto možnosti na Posázaví v rámci právě odsouhlasené spolupráce. Na
žádost o dotaci nakana|izaci se osloví firma, protožeje většíjistota,že dotacenakana|izaci lyjde.
Pí. Zifreinová
Starostka

-

-

a co kana|izace v Lensedlích?

pan Šírmne velmi zk|ama|, protože slíbil, že dokonce února bude dokumentace připravena

pro územní rozhodnutí a doteď není hotová. Je otázkou dalšíhojednání, jestli s ním pokraěovat ve
spolupráci nebo lypsat ýběrové Íizenía opět to Zlovu nakopnout. Je to nyní na mrtvém bodě.
p. Honc st. _ navrhuje přehodnotit kanalizaci v Lensedlích a umístit tam i

CoV.

-

pozemkově to nelychází. Kana|izace by se musela svést do návsi a vést potokem okolo
obecní studny alloženi do potoka by byl problém, protože by musely přijet jeřáby aúožitbetonové
roury. Plast můževzedmout na povrch' obec v této lokalitě nemážádné pozemky.
Starostka

p' Honc st. - nechá obci pozemek na ČoV. Kdysi chtěl pozemek r,yměnit S panem Čihákem, ktery
řekl, že Čov bude na pozemku rodiny Havlíčků.Pak už se o to nezqima|. Prostor na Čovby tam
bvl.

Ing. L. Vaněk _ uvedl, že umístění spádové kanalizace
v minulosti povoleno.

t Čov kolem

potoka nebylo od úřadů

Át

p. Honc st. _ uvedl' že možnosti jsou, vše jde, když se chce, na Posázaví se diví, proč budeme tlaěit

kana|izaci do kopce, proč ji nesvedeme do údolí,doslova se nám smějí. Navrhl obci prodat svůj
pozemek na umístěníCoV. Je mnoho způsobůřešení.

p' Honc st. - je to stejné jako svodovodem, zdeby|a na Lensedláky provedena,,habaďůra... Bylo
řeěeno' že vodovod bude ondřejovský a bude končit u Jelínků'A najednou se vodovod v obci
vybudoval. Minulé vedení obce neuved|o, že v Lensedlích jsou 2 veřejné vodovody a 2 soukromé. Ať
to zodpoví Ing. Havlíčková. Ve zprávě bylo řečeno,žekaždýmá svou studnu. Jak je tedy možné,že
když byl zkolaudován vodovod Že|ivka, že seještě studny použivaji, požaduje studnu v návsi odpojit,
platí se zde nák|ady na elektřinu' opra\y apod. Posouzeni, zda by Čov stu či ne, nechme na
odbornících.
Starostka

-

za vodu jsou lybírány poplatky, spousta |idi

ji quživá,prověří příjmy a výdaje,

zda-|i na

tuto službu obec nedoplácí.
Ing. Havlíčková- p. Honc st. záměmě uvádí nepravdu, vodovod, kte{ý končil u Jelínků je vodovodem
Regionu Jih. Jedná se o vodovod všech obcí, které se spojily do svazku obcí Region Jih'Byla ziskána

dotace na rozvod vodovodu po Lensedlích, voda je kvalitní a používá se. Vodovod z Regionu Jih se
začal plánov at jiŽ za pana Ciháka.

p. Honc st. _ právě z tohoto důvodu požaduje odpojení obecní studny, navíc bylo tenkrát na schůzi
řeěeno, že až se dodělá vodovod, tak se sfudna odpojí.

p. Bulíček- když byla Ing. Havlíčková ještě starostkou a schůze byla v KD Lensedly' tak se tam
řeklo' že až se dodělá vodovod, že se obecní studna znávsi odpojí. Nechápal, proč se na tento
vodovod z obecní studny nemohl napojit, když se táhl k Jelínkům.
Ing. L. Vaněk
nedoplácí.
p. Honc st.

-

_ veškerénáklady si dělí lživate|éz obecní studny. Úřad na údrŽbu obecní studny

nikde v účetnictvíneviděl, že by byly jednotlivé náklady rozúčtovány'

Ing' Havlíčková- je to kažďý rok v závěrečném účtuobce.
Starostka _ nechá prověřit variantu umístěníČov o potoka, pokud by byla studna jedinou překážkou,
navrhla by jí odpojit.
p. Honc st.

- uvedl'

že na studnu je napojeno více lidí' než oficiálně platí.

L. Vaněk - upozornil, že vodovod od obecní studny si za první republiky vykopali jako vlastní
pan Procházka a p. Dynybyl a obec jej zač,a|a použivat až po připojení kulturního domu, pak se
připojovali ostatní včetně bývalé prodejny. Toto můžepotvrdit panZídka, kter1ý je zde přítomen.
Ing.

p. Z.Yaněk st. _ zeptal se p. Honce st., jestli kpozemku, kteý nabizí obci kumístění CoV vede
přístupová cesta'
p. Honc st.

-

ano, cesta vede přes Havlíčkůvdvůr

Ing. Havlíčková_ uvedla, že p' Honc si r,ymýšlí,*ryma|a p. Honce st., aby přinesl právoplatný doklad
z katastru, kteqý dokazuje,že zde obecní cesta ved|a, uvedla' že p. Honc lže.
Ing. L. Vaněk

-

uvedl, že dÍívese také volně jezdilo přes dvůr p. Honce.

ťt1

Usnesení č,, 21l20l5: Zastupitelstvo obce Ka|iště souhlasí se zněním příkazní smlouvy se
společností coNFIN PARTNER s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro:4

5)

Proti:

0

Zdržel se: 2 ( Ing. Havlíčková' Ing. Vaněk

Rozhodnutí o přidělení dotace, smlouva o poslcytnutí podpory
opatření objektu obecního úřadu Kaliště(

-

)

schváleno

projekt ,,Energetická

Starostka - na obec došlo Rozhodnutí o přidělení dotace a smlouva o poskýnutí podpory na akci, která

zde probíhá, jedna část dotace půjde ze Státního fondu životníhoprostředí' druhá jde přímo
z ministerstva. Celkové ýdaje projektu - I 735 300,- Kč, z toho nezpůsobilé ýdaje jsou l99 253,-

Kě, způsobiléqýdaje, které jdou do dotace jsou l 536 047,- Kč, podpora ve výši 90 % je vypočtena na
| 382 442,- Kč, spoluúčastve \.ýši l0% je 153 604,- Kč. Celkové ýdaje projektu pro obec jsou
součtem nezpůsobilých qýdajů a spoluúčasti,tzn. celkem 352857,- Kč. Do dotace se daly zahrnout
náklady na audit, projektovou dokumentaci a technický dozor investora. Při kontrole došlo k odhalení
chyby ve smlouvě, kdeje uvedeno, že bude zatep|ena i střecha budovy, ztohoto důvodu byl položen
ďotaz na fond' doporučeno bylo smlouvu schválit, podepsat a zas|at zpět s pruvodním dopisem, kde
poŽádáme o nápravu chyby.
Ing.

Havlíčková_ dotázala

Starostka

-

se, do kdy má

bý

stavba dokoněena azda-|i se to stihne v termínu.

stavba bude dokoněena30.4.2015, termín bude dodržen.

Usnesení č. 22t2015: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje poskytnutí dotace

na akci
úřadu
Ka|iště..
a
to
prostředků
opatření
objektu
obecního
z
F.ondu
EU
soudržnosti
,,Bnergetická
ve výši 1.305.639'95 Kč a SFZP CR ve \.ýši 7ó.802,35,- Kč' celkem 1.382.442,30,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kaliště zároveň schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ič rls
|15D222004578 a Smlouvu č. 14207373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR a pověřuje starostku obce Kaliště paní Ing. Renatu Kalcovskou kjejí podpisu
s výhradouo že bude zajištěna náprava dle varianty č. 1 e-mailu Mgr. Ivany Brožíkovéze dne
9.3.2015 spočívající
v odstranění chybného údaje (textu) o zatep|ení střechy vydáním změnového
listu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v tomto smyslu uzavření dodatku ke Smlouvě o
poskytnutí podpory č. |4207373.

Hlasování:

6)

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se:

Smlouva o zíízenívěcného břemene
Kaliště NN' kNN č.p.43415

-

0

schváleno

služebnosti a smlouva o právu provést stavbu _

Starostka - na obec došla žádost o zřízenívěcného břemene - jedná Se o novou elektrickou
přípojku pro pozemek p.č. 43415, k.ú. Kaliště u ondřejova. Vzhledem ktomu, že se jedná o
uloženípřípojky do obecní cesý, ve které se plánuje uloženívodovodu a kana|izace, nechala
návrh posoudit projektantem Ten uved|, Že trasa vodovodu a kana|izace je ěástečně v kolizi
s navrhovaným vedením přípojky, proto byla trasa upravena, nyní je

jiŽv

pořádku, navrhuje tedy

vydat souhlas.

Usnesení č. 23120|3: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí se zřízením věcného břemene na
pozemku p.ě. |32911a|37812, oboje v k.ú. Ka|iště u ondřejova za cenu 150'- Kč/ bm kabelového

u

vedení a pověřuje starostku podpisem smlouly o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu čísloIP-12-60079|8NBl|.

Hlasování: Pro:

7)

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Žádosto připojení na obecní vodovod _ nemovitost Lensedly č.p. 4

Starostka - na obec došla žádost od pí. Matějíčkové,která je majitelkou uvedené nemovitosti.
Navrhuje žádosti ryhovět. Poplatek za připojení bude ve stejné ýši jako u ostatních nemovitostí'
kde není nikdo přihlášen k trvalému pobyu, tzn. 35.000,- Kě.

Usnesení č.24l20|5z Zastupitelstvo obce Kaliště souh|así s napojením nemovitosti Lensedlyč.p.4
na obecní vodovod.

Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

8) Diskuze
p. Havlíček- požáda|, aby všechna slova p. Honce st., které na zasedání řekl, byla uvedena

v zápise.

- zepta| se na veřejné osvětlení, zda-|i by byla možnost vyčíslitveškeré náklady na tuto
stavbu vč. DPH, aby s tím mohla bý veřejnost seznámena

Ing. Z. Vaněk

Starostka

-

na příštímzastupitelstvu bude projednán závěrečný účet,v rámci tohoto podklady připraví.

pí. Šachová - zepta|ase' do kdy se platí odpady azda-|i se budou platit složenky.
Starostka

-

splatnost je do 30.6.,v květnu se budou zasi|at složenky'

Z. Yaněk st. - zeptal se, zda by bylo moŽné instalovat fotopast ke kontejneru v Lensedlích, jelikož se
už několikrát stalo, že byl přes noc nělqým vyházen ven.

- v této souvislosti požádaIa p. Vaňka' zda-|i by se něco dalo udělat s odpadem, kte{ý je
uložen najeho pozemku, oplotit a zakrýt,jedná se o střed obce a nepůsobíto hezky.
Starostka

|ng' Z. Vaněk _ uvedl, že jim tam dávají odpad

i

občané'kteří by ho měli správně odkládat do

kontejneru.
Starostka

- v případě oplocení k tomuto již docházet

nebude.

Z'Yaněkst. _ podá si žádost o oplocení.

- uvedla' že d|e vyhlášky bude 2x do roka svoz nebezpečného odpadu a také 2x do roka
svoz objemného odpadu, dále se plánuje tzv ' ,,že|ezná neděle...
Starostka

Ing. Z. Vaněk _ požáda| starostku, aby seznámila veřejnost

Starostka

* umístího na weboých

třístránkoý dokument.

stránkách

a na

s

jednacím řádem.

v1iruěsky, nemůžev

rámci zastupitelstva číst

iíl.
t

Ing. Z. Vaněk

_ stačilo by uvést část, kdo

a

jak dlouho můžemít příspěvek, aby nedocházelo ke

zbytečným dohadům.
Starostka _ do příště připraví

ji

mrzi, že se dočetla v minulém zápise, že by|y stížnostina prohrnov áni p. Z'
Vaňka, ona naopak p' Vaňka můžejen pochválit a to nemluvi jen za sebe, kvalita prohrnování se při
změně na p. Janovského velice zhoršila.

pí. Éderová - uvedla'

Že

-

ke změně došlo z důvodu, že si lidé stěžovali, že se k nim p. Vaněk dostává pozdě, že
nejprve prohme Lensedly, pak Kaliště, až nakonec Poddubí. Pokud budou na p. Janovského stížnosti,
můžemerozhodnutí přehodnotit.
Starostka

Ing' Havlíčková- poděkovala pí' Éderovézap.Yařtka vyzdvihla jeho práci a obětavost pro obec.

Usnesení

č. 14l20I5:

Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s realizací Strategie komunitně

vedeného místního rozvoje Ílzemí Místníakčnískupiny Posázaví na období 2014-2020 na svém

správním území.
Hlasování:Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 1512015z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí se zněním smlouly o poskytnutí
neinvestičnídotace se společností Posázaví o.p.s. a pověřuje starostku podpisem této smlouly.
Hlasování:Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 16/2015z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s rekonstrukcí sociáln ích zařízení
v přízemí za cenu do 141.000,. Kč bez DPH
Hlasování: pro:

4

Proti:

0

Zďržel se: 2 ( Ing. Havlíčková,Ing. Vaněk

)

schváleno

Usnesení č. |7/20|5: Zastupitelstvo obce Ka|iště souhlasí s rekonstrukcí střechy nad hostincem
v částce do 74.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

1 ( Ing.

Havlíčková)schváleno

Usnesení č. 18/2015: revokování usnesení č. 4l20I5 - zastupitelstvo obce Kaliště souh|así
s vícepracemi od společnosti MoZIs v částce do 170.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro:

4

Proti:

0

Zdržel se: 2 ( Ing. HavlíčkováoIng. Vaněk

)

schváleno

Usnesení č. |9/2015z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s nákupem nábytku od společnosti B2B

partner v částce do 35.000'- Kč bez DPH.

Hlasování:Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č.20l20l5z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s ýměnou
bez

DPH.

Hlasování: pro:

4

Proti:

0

PVC v částce do 32.000'- Kč

ZrJržel se: 2 ( Ing. Havlíčková,Ing. Vaněk

)

schváleno

Usnesení č. 2ll2015z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí se zněním příkazní smlouvy se
společností CONFIN PARTNER s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro:

4

Proti:

0

Zdržel se: 2 ( Ing. Havlíčková,Ing. Vaněk

)

schváleno

10
{Jl

Usnesení č. 2212015: Zastupitelstvo obce Kaliště schva|uje poskytnutí dotace

na akci
,,Energeticlci opatření objektu ob.ecního úřadu Kaliště.. a to z prostředků Fondu soudržnosti EU
ve výši 1.305.639'95 Kč a SFZP CR ve \"ýši 76.802'35,. Kč, ce|kem 1.382.442,30o- Kč.
Zastupitelstvo obce Kaliště zároveň schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ nns
1,15D222004578 a Smlouvu č. 14207373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí Čn a pověřuje starostku obce Kaliště paní Ing. Renatu Kalcovskou kjejí podpisu
s výhradou, že bude zajištěna náprava dle varianty č. 1 e-mailu Mgr. Ivany Brožíkovéze dne
9.3.2015 spočívajícív odstranění chybného údaje (textu) o zateplení střechy rydáním změnového
listu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v tomto smys|u uzavření dodatku ke Smlouvě o
poskytnutí podpory č. 14207373.

Hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 23l20I5: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí se zřízením věcného břemene na
pozemku p.č.132911 a 1378/2' oboje v k.ú. Kaliště u ondřejova Za cenu 150'- Kč/ bm kabelového
vedení a pověřuje starostku podpisem smlouly o uzavření budoucí smlouly o zÍízenívěcného
břemene - s|užebnosti a smlouvu o právu provést stavbu čísloIP-12-6007918NB/|.

Hlasování: Pro:6

Proti: 0

Zdržel sez

0

schváleno

Usnesení č.24/20I5z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s napojením nemovitosti Lensedly č.p.4
na obecní vodovod.

Hlasování: Pro:6

Proti: 0

Zdržel se:

0

schváleno

Jednání bylo ukončeno: 20:38 hod'

Kal

Zapsala:

Ing. Renata

ověřili:

Ins' Ladislav Vaněk
Anna Veselá

Doplnili: Ing. Jana Havlíčková' Ing. L. Vaněk
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