OBEC KALISTE
Kaliště 53' Středočeslcý kraj
25165

oNDŘEJov
Zápis

ze zasedání zastupite|stva obce Kaliště, konaného dne

l 3 .4.20 l 5

Místo jednání: Budova oÚ ratiste
Začátek jednání: l9:00 hodin
Přítomní zastupitelé: Ing. Renata Kalcovská, Mgr. Eva Nečesaná, MBA, Anna Veselá, Josef Honc ml',
Ing. Ladislav Vaněk, Ing. Jana Havlíčková.

omluveni: Ivana Kubrová

Jednání zastupitelstva řídila Ing. Renata Kalcovská. PÍi zahájení jednání zastupitelstva bylo
konstatováno, Že jsou přítomni všichni zbylí ělenové zastupitelstva, zastupitelswo by|o řádně
vyhlášeno a je usnášeníschopné. Průběh zastupitelstva je zaznamenán na hlasoqý záznam.
Pořízením zápisu byla pověřena starostka.

Volba ověřovatelů zápisu:
NavrŽení ověřovatelé zápisu Josef Honc ml. a Ing' Ladislav Vaněk byli zvoleni všemi hlasy všech
přítomných zastupitelů.
H|asování: Pro:

6

Proti:

0

Zdrže| se:

0

schvá|eno

ověření zápisu z minulého zasedání konaného dne 1.4.2015
Zápis ještě není v koneěné podobě, jeho ověření proběhne na příštímzaseďání

Program jednání dle zveřejněného programu:

l)

2)

Dotace z fondů Středočeského kraie _změna

Diskuze

H|asování o programu: Pro:

1)

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Dotace z fondů Středočeského kraje _ změna

Starostka - minulý víkend byl v Kališti projektant a řešil se projekt revita|izace rybníku.
Bohužel bylo zjištěno, že dotaci z povodňového fondu, jak bylo původně zamýšleno,
žádat nelzq jelikož by nebyly splněny všechny podmínky. Vzhledem k tomu, Že v tuto
chvíli jsou práce na projektu vyčištěnírybníka již rozebéhnuty, navrhla upustit od
původníhozáměru podat Žádost o dotaci na likvidaci černých skládek z fondu životního
prostředí a Zemědělství a z tohoto fondu žádat o revitalizaci rybníka' z tohoto fondu lze

podmínky Žádosti o dotaci splnit.

Usnesení č. 38/2015: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt ,,vodní nádrž Kaliště.. z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životníhoprostředí a zemědělství a závazek
spolufinancování akce /projektu v minimáIní výši 50Á z celkových uznate|ných nákladů
akce/projektu..í

lllasování: Pro:

2)

6

Proti: 0

Zdrže| se: 0

schváleno

Diskuze

Ing. Havlíčková_*ryzvala starostku, aby seznámila přítomné s projektem revita|izace rybníku

_ byly

odebrány vzorky sedimentu, |aboratorně bylo zjištěno, že se v něm nacházeji
nebezpečné látky, proto se musel nechat přepracovat projekt, jelikož sediment ne|zevyvézt na pole,
ale je nutno ho likvidovat na skládce, toto bude ještě řešeno s odborem životního prostředí. Náklady na
revita|izaci jsou cca 250 tis. Kč' dojde k naqýšení o cca 150 tis. Kč zaývoz sedimentu na skládku. Při
revita|izaci dojde ke sníženíhladiny o 10 cm, tím bude zajištěna retence vody při větším dešti, bude
zde zhotoven noý poŽerák, přítok a betonové svahy budou taktéžopraveny. Ze strany u silnice bude
zhotovena tzv. litorá|ní zóna, tzn' pozvo|ný sestup dna zhotoveného z písku, zde se vysazuje rákosí,
daří se zde živoěichům, to je požadavek životního prostředí, aby tato zónaby|a vytvořena.
Starostka

Ing.

Z' Vaněk _ o jakou qýši dotace

Starostka

-

bude se žádat o 95

%o

se bude žádat? Bude tam zahrnuto i naqýšení ceny?

včetně navýšení, žádost ještě nebyla podána, proto je možnédo

žádosti naýšení zahrnout.

Ing. Z. Vaněk

-

zepta| se,

zda.li nedošlo ke změně v rozhodnuti Žádat krajs[ý úřad o dotaci na

vodovod v Kališti
Starostka

-

po minulém zasedání o tom přemýšlela, ale krajské dotace budou vyhodnoceny

ažv druhé

polovině roku' zatímco rozhodnutí o poskytnutí dotace zMZe by mohlo přijít během 14 dnů, stavba
by se tedy musela zatím pozdržet a ýsledek žádosti na krajský úřad je nejisqý'
|ng. Z. Vaněk _ o dotacích z krajského úřadu by se mělo rozhodovat v ěervenci.

Starostka _ ano' to by odpovída|o té druhé polovině roku, jak uvedla.

Ing. Havlíěková

zMZe

_ uvedla, že u vodovodu v Lensedlích také nebyla časová souvislost mezi

dotací

a krajského úřadu, dotace šly v ruznou dobu.

Starostka _ Znovu zopakova|a, že vzhledem k tomu' že žádost o vodovod Kaliště byla na kraj sky úřad
již jednou podána a nebyla podpořena, navrhuje zaměÍit se na jiné projekty a soustředit se na přípravu
veškeých podkladů pro rozhodnutí o přidělení dotace naMZe tak' aby vodovod mohl bý rybudován.

Z.Yaněk

st. _ poěítá projekt revitalizace rybníku v

Kališti s vybudováním lapaěe neěistot?

Starostka _ uvedla, že na přítoku bude vybudována sedimentačnízóna.
Ing. L.Vaněk

-

zeptal se, zda-li má p. Sýkora nad rybníkem vybudováno jezírko, tím by tedy zde byly

ďvě zách5rtné nádrŽe.

Starostka _ p. Sýkora má jezírko vybudováno, je zde vybudována kamenná hráz,která je dimenzována
na stoletou vodu.

pí. Tlamichová _ požáda|a, zda-li by mohla bý opravena zvoniěka v Kališti, turisté chodí okolo a fotí
siji, zvoničkaužjestará a zas|ouži|a by si opravu'
Starostka _ zaméÍise na to.

č. 38/2015: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje podání žádosti o dotaci na
akcilprojekt,,vodní nádrž Katiště.. z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životníhoprostředí a zemědělsfrí a závazek
spolufinancování akce /projektu v minimální výši 5"Á zcelkových uznatelných nákladů

Usnesení

akce/projektu."

Hlasování: Pro:6

Proti:

0

Zdrže| se:

0

schváleno

Jednání bylo ukoněeno: 19:l4 hod.

Zapsala:

Ing. Renata Kalcovská

ověřili:

Josef Honc
Ing. Ladislav

Doplnili:

ml.
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