OBEC KALIŠTĚ
Kaliště 53' Středočeský kraj
25|65

oNDŘEJov
Zápis

ze zasedáni zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 9.6.20|5

Místo jednání: Budova oÚ ratistc
Začátek jednání: 19:00 hodin

Přítomnízastupitelé: Ing. Renata Kalcovská' Ivana Kubrová, Anna Veselá' Josef Honc ml.,
Ing. Ladislav Vaněk.

omluveni: Mgr. Eva Nečesaná, MBA' Ing. Jana Havlíčková

Jednání zastupitelstva řídila Ing. Renata Kalcovská. PÍi zahájení jednání zastupitelstva bylo
konstatováno, že jsou přítomni všichni zbylí členovézastupitelstva' zastupitelstvo bylo řádně
lyhlášeno a je usnášeníschopné. Průběh zastupitelstva je zaznamenán na hlasoý záznam.
Pořízením zápisu byla pověřena starostka.

Volba ověřovatelů zápisu:
Navržení ověřovatelé zápisu Ivana Kubrová a Ing. Ladislav Vaněk byli zvoleni všemi hlasy všech
přítomných zastupitelů
Hlasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdrže| se:

0

schváleno

ověření zápisu z předminulého zasedání konaného dne 13.5.2015
Hlasování: pro:

5

Proti: 0

Zdrže|se: 0

schváleno

Program jednání dle zveřejněného programu:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Peněžnídar obci Chocerady na rozšířeníMŠChocerady
Záměr pronájmu části pozemku p.č. I330l|, k.ú. Lensedly u nemovitosti Lensedly č.p.5
Záměr pronájmu nebytoých prostor v přízemí budoly obecního úřadu Kaliště
Rozpočet na rok 2015, Rozpočtoý výhled na roky 20|6 - 2017, Závěrečný účetza rok 2014 Svazek obcí Malé Posázavi
Úpraly dětského hřiště v Poddubí
Různé
Diskuze

Návrh na doplnění programu:

-

Rozpočtovéopatřeni č,.3l20I5

Hlasování o upraveném přogramu: Pro:

1)

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Peněžnídar obci Chocerady na rozšířeníMŠChocerady

Starostka. na školnírok201512016 byla kapacita mateřské školky v Choceradech r,1,'ěerpána místními
dětmi a celkem 15 dětí nebylo přijato' ztoho 5 dětí je z Poddubí. Na základě této situace bylo jednáno
s obcí Chocerady a navrženo, že by se zÍíďi|a ještě jedna třída mateřské školky tak, aby i těch 15
nepřijatých dětí mohlo být přijato. Na r,ybudov ání třidy mateřské školky požaduje obec Chocerady dar

#-

ve Úši 5.000,- Kě/ dítě, za obec Kaliště se tedy jedná o částku 25.000,- Kč. Dále bylo obcí Chocerady
požádáno o jednorázoý příspěvek, jelikož původně měl bý zÍizen nulý roěník zŠ,jehož zÍízeníby
bylo levnějšinežtÍidamateřské školky, ten se ale nakonec zřizovat nebude. o stejný příspěvek byly
požádány i okolní spádové obce - ostředek (374 obyv.) _ schváleno 50 tis. Kě, Vodslivy (98 obyv.) -

schváleno

l5 tis. Kč, Hvězdonice 3|3 obyv.

neprojednáno,

jelikož zastupitelswo

není

usnášeníschopné. S ohledem na ostatní obce a také na skuteěnost, že minulý rok přispívala naše obec
částkou 45 tis. Kč obci ondřejov nazÍizeni uěebny ZŠ,navrh|ačástku 20 tis. Kč. Celkově by se tedy
jednalo o částku 45 tis. Kč.

pí. Frndáková

-

zepta|a se, pokud přispějeme obci Chocerady, budou nám brát děti mladšínež
předškolní i v dalšíchletech?
Starostka - jedná se o řešení roku2015120l'6. Ze strany obce Kaliště i okolních spádovych obcí byl
požadavek, zda-|i by šlo rozšířit smlouvu o společném školském obvodu i pro děti mladšínež
předškolní, v tuto chvíli se tomu obec Chocerady brání, dle jejich vy.jádření do školy i školky investují
každý rok nemalé peníze ze svého rozpoětu a proto je prioritou vedení obce přednostně umístit děti
z obce Chocerady.

Usnesení č.4512015: Zastupitelstvo obce Katiště souhlasí s poskytnutím peněžního daru obci
Chocerady ve ýši 5.000,- Kč, za každépřijaté dítě' dá|e poslrytnutím peněžního daru ve výši
20.000'- Kč a pověřuje starostku podpisem darovacích sm|uv.

Hlasování: Pro:

2\

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Zámér pronájmu části pozemku p.č. 1330/1' k.ú. Lensedly u nemovitosti Lensedly č.p. 5

Starostka - jedná se o část pozemku, kteý je přilehlý k nemovitosti Lensedly a byl dlouhodobě
pronajmut. Po změně majitele nemovitosti byl dne 16,3.20|5 vyvěšen záměr pronájmu části tohoto
pozemku na úřední desce. Navrhla část pozemku nové majitelce Lensedly ě.p. 5 pí. Evě Kolínské
pronajmout.

Usnesení č. 4612015z Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 1330/1'
k.ú. Lensedly o výměře 20 m2 pí."Evě Kolínské'která je majitelkou nemovitosti Lensedly č.p. 5'
která se nacházív bezprostřední blízkosti pronajímané části pozemku.

Hlasování: Pro:

3)

4

Proti:

0

Zdržel se:

1 ( Ing.

L. Vaněk

)

schváleno

Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu Kaliště

sobcí uzavřenou smlouvu na dobu
urěitou do 18.6.2015 a oznrámila obci' že jiŽ nemá zájem smlouvu prodloužit. Z tohoto důvodu byl na
úřední desce dne 1 .5.20|5 vyvěšen zámér pronájmu. V řádném termínu obdrŽela obec 1 nabídku, která
byla otevřena na veřejném otevírání, které se konalo 5 '6.20|5 v budově oÚ ralistc. Nabídku podala
pí. Skácelová, která má v plánu nebytové prostory nadále qruživat jako hospodu, má potřebná
oprávnění, obci nabízíěástku 1500,- Kě bez DPFVměsíc. Navrhla se zájemcem uzavÍit nájemní
Starostka - stávající nájemce nebytoqých prostor pi,ŽIžková má

smlouvu.

Usnesení č. 4712015: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy Obecního úřadu Kaliště pí. Anně Skácelové za cenu 1500'. Kč bez DPH /měsíc
a pověřuje starostku sepsáním nájemní sm|ouvy.

Hlasování: Pro:

4)

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schvá|eno

Rozpočet na rok 2015' Rozpočtový výhled na rolcy 2016 _ 20|7'Závěrečný účetza rok
2014 - Svazek obcí Malé Posázaví

{

Starostka - uvedené dokumenty byly na úřednídesce vyvěšeny v květnu tohoto roku,
zastupitelstvo je bere na vědomí. Svazek obcí Malé Posázavi má v tuto chvíli celkem 7 obcí,
3 obce ze spolku lystoupily. Dá|e již nemá svého manažera a jeho fungování je v tuto chvíli
utlumeno, jelikož pomoc s čerpánímdotací, což by|a hlavní činnost manažera svazku, byla
přesunuta do Posázaví o.p.s. obce se ale na společnémjednání dohodly, že svazek udržífungující'
a to z důvodu, aby mohlo bý v budoucnu požádáno o dotace na společný projekt, hovoří se např.
o turistickém znaéení,cyklotrasách apod., vše je ale teprve nazačátku.
Zastupitelstvo obce Kaliště bere na vědomí Rozpočet na rok 2015, Rozpočtový výhled na roky
2016 _ 20|7 a Závěrečný účetza rok2014 svazku obcí Malé Posázaví.

5)

Úprany dětského hřiště v Poddubí

Starostka - na obec došla žádost od občanůz Poddubí o lybudování oplocení a rozšířenídětského
hřiště. Jednalo by se např. o umístění fotbaloých branek apod. občanéz Poddubí navrhují' aby
obec nakoupila materiál, vybudování oplocení si udělají sami formou brigády. Navrhla žádosti
vyhovět' oplotit celý pozemek, kte4ý obec vlastní, tj. celkem 216 m oplocení, maximální částku na
veškeré úpraly navrhla ve výši do 40.000'-

pí' Frndáková

-

Kč

dotázala se, zda by bylo možnév Poddubí lrybudovat víceúčelové
hřiště na

míěovésporry, dopravní hřiště apod.

-

bylo by dobré udělat projekt tak, aby bylo hřiště dobře rryužite|né, nezná předstar,y
občanůz Poddubí, navrhla, aby podali konkrétní žádost, co vše by na hřišti rádi využívali.
Starostka

Ing' Z. Vaněk
Starostka

-

-

požáda|, aby žádost od občanůbyla přílohou zápisu ze zasedání.

standardní to není, ale na zák|adě požadavku můžebýt žádostpřiložena k zápisu.

Ing. L. Vaněk _ upozornil, že pozemek v Poddubí se v minulosti vykoupil za Úěelem, aby
v budoucnu sloužil nejen jako dětské hřiště, ale i jako multifunkění prostor pro setkávání občanů.
Navrhl' aby byl vypracován projekt rozxrženítohoto prostoru tak, aby zde byl prostor pro míčové
hry, klidová zóna apod, Dále požádal starostku' aby zkusila poptat možnost ziskání dotace na
vybudování tohoto multifunkčního prostoru.
Starostka - již jednou se obec pokoušela získat dotaci na ýstavbu dětského hřiště' žádost ale
nebyla podpořena' proto bylo hřiště Ý)ibudováno z vlastních zdrojů. Dotačnítituly na vybudování
multifunkěního prostoru se objevují velice často, proto navrhuje v tuto chvíli vybudovat oplocení
pozemku a poté připravit projekt, aby bylo možnépožádat o dotaci.
Ing. L. Vaněk _ souhlasil s návrhem, vybudování oplocení navrhovaljiž v minulosti.

pí. Frndáková - uvedla, že hřiště je hojně lryuživáno, a|e je zde strach o děti' jelikož hřiště je
blízko silnice, proto uvítají' pokud bude oplocení lybudováno.
Ing' Z. Vaněk
seniory.

-

navrhl, že by v projektu mohl

bý

zapracován

i koutek s aktivními prvky

pro

Usnesení č. 4812015z Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje oplocení pozemku p.č. 639114,
k.ú. Kaliště u ondřejova v částce do 40.000,- Kč.

Hlasování: Pro:5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváIeno

ý

6)

Rozpočtovéopatření č.3/2015

Starostka _ seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením' které je přílohou k zápisu ze zasedání.

Usnesení

č,. 49l20l5z

Hlasování: Pro:

7)

5

Zastupitelstvo obce Kaliště schva|uje rozpočtové opatření č.3/2015.

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Různé

Starostka - sdělila oběanům, Že se obci podařilo získat dotaci na stavbu vodovodu Kaliště' předání
staveniště proběhne 22.6,20|5, doba zhotovení dle smlouvy o dílo je l40 dnů.
Ing, Z.

Vaněk - zepta| se' zda si obec žádost o dotaci podávala sama, nebo k tomu rryrržila firmu

Starostka

-

p. Vaněk toto ví, vždyťchodí na kažďé zastupitelstvo, ano, obec qužilra ke zpracování

dotace firmu
p. Honc st.

-

zeptal se, kdo bude zhotovitelem stavby

Starostka _ ýběrové řízenílryhrála společnost VPK Suchý s.r.o., celková částka stavby je
4 786 000'- Kč bez DPH, přiznaná dotace od Ministerstva zemědělství je ve ýši 70 Yo, což je po
odeěfu neuznatelných nákladů ěástka 3l13 000'. Kč. Mezi neuznatelné náklady patří přípojky

vodovodu a řad k pozemku p. Moěarka, kde se nenacbází stavba k trvalému bydlení a
kpozemkům, které jsou vnávrhu územníhoplánu urěeny k zástavbě, ztohoto důvodu nebyla
stavba této části řadu dotaěně podpořena. Cena přípojek a qýstavba části řadu bude předmětem
příštíhozasedání zastupitelstva.

8)

Diskuze

Ing. L. Vaněk - podal návrh' zda by se platba za soctá|ní pohřeb oběana, kteý zde neměl trvalé
bydliště, neměla přefakturovat obci, v niž mě| dotyčný trvalý pobyt a tato obec na něj dostávala od
státu peníze.

Starostka

-

sdělila, že možnost prověří.

pí' Tlamichová - upozornila na nevhodně umístěný svod okapu na oÚ a nepořádek kolem kontejnerů
na odpad.

Starostka - odpověděla, že původně byl svod zaústěn do trativodu pod zem, ale nyníje nefunkění a tak
hledájiné řešení, problém nepořádku prověří azaÍidínápravu.

se

p. Uher _ zmínil špatný stav silnice a zepta| se, zda obec vyvíjítlak na Krajskou správu a údržbu
silnic, aby provedli opravu.
Starostka _ minulý ýden byla zas|ána žádost o rekonstrukci, je lryŽádáno jejich stanovisko, pokud ho
nezašlou, budejim zaslána dalšížádost.

Ing. L. Vaněk _ opra\y' které jsou na silnici prováděny, jsou naprosto nevyhovující, vozid|a našich
občanůse ničí,docházi k devastaci podvozků, proráŽení kol apod.

Usnesení č. 45l20l5z Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s poskytnutím peněžního daru obci
Chocerady ve výši 5.000o. Kč za každépřijaté dítě' dále poskytnutím peněžníhodaru ve výši
20.000'. Kč a pověřuje starostku podpisem darovacích smluv.

Hlasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 4612015z Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 1330/1'
k.ú. Lensedly o výměře 20 m2 pí. Evě Kolínské,která je majite|kou nemovitosti Lensedly č.p. 5,
která se nacházív bezprostřední blízkosti pronajímané části pozemku.

Hlasování: Pro:

4

Proti:

0

Zdržel se:

1 ( Ing.

L. Vaněk

)

schváleno

Usnesení č. 47Da15z Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem nebytových prostor
v přízemí budory obecního úřadu Katiště pí. Anně Skácelové za cenu 1500'- Kč bez DPH /měsíc
a pověřuje starostku sepsáním nájemní smlouly.

Illasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 4812015: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje oplocení pozemku p.č. 639114,
k.ú. Kaliště u ondřejova v částce do 40.000'- Kč.

Irlasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Usnesení č. 49l2015z Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje rozpočtovéopatření č,.3l20t5.

Illasování: Pro:

5

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

Jednání bylo ukončeno: 19:42 hod.

Zapsala:

Ing. Renata Kalcovská

ověřiIi:

IvanaKubrová',''{,^-{

.,' ./

Ing. Ladislav

t

-íuu.!

Doplnili:
t,

Ws.-

Ř(_=-.

Ing. Renata Kalcovská
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Ir

\

'T D Lefi

A
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komu: zastupÍtetstvo

oÚ xatiste

od: obec a chatová oblasÍ Poddubi
věc: žádost o finančnípříspěvek

Tímto Žádáme zastupite|stvo oU Ka|iště o projednánífinančníhopříspěvku, nebo zakoupeni
potřebného materiálu na Úpravu dětského hřiŠtě v Poddubí (tlá|e jen DH)'

Úpravy se týkajíop|ocení Dl{ od silnice vedouci kolem pozemiiu DH a to z bezpečnostníchi
hygienických důvodů,jelikoŽ se na DH neustá|e octk|ízeji psí a iitlčičiexkrementy.
Dá|e se Žádost týká o vybudování víceúčelového
hřiště (piacu), které by ltylo vyuŽíváno na různé
míčovéhry, fotbal a také jako dopravní hřiště.
Veškeré práce by byly provedeny formou brigády obcí Poddubí.

Jako pří|ohu přik|ádáme podpisy všech, kteří podporují našíŽádost o op|ocení Dii a tint ŽádaJí
bezpečnějšíDH pro své děti a vnoučata.
Předenl za obec a chatovtlu oblast Poddubiděkuji o projednánínaší Žádosti.

tď'*A J to}Q(ŠJÍJgz.JŇ{"X+
((sr

O*LoTJru r

ct-t

Ll-Dt-(

c-

,

