OBEC KÁLIŠTĚ
Kaliště 53, středočeský kraj
25l65

oNDREJov
zápis

ze Zasedání zastupitelstva obcc Kališlč. koDaného dne 2,1,5,20l 8.
N{i§to j€dnání:

7,ačátek

L}udo\a

oÚ Kaliště

jednáíi: l9:00 hodin

Přitomni zasfupitelé: Ing, Rcl]ata Kalcov.ká. N,l!:r, Eva Nečesaná. Ivana Kubro!á_ Joscf Ilonc ml-.
Anna Veselá. Ing, Ladislat Vaněk. Ing, ,lana Havlíčková
IIosté: lng, Itlarlin

Krejcar

společnost INsET S.í,o,

Jcdnáni Zastupitelstva řídila Ing. Rcnaiá Kalcovská,

Při

zaháieni .icdnání Zaslupitclst\.t b},lo

konstato\,áno, žc.isou příloDrni všichni členo\,é zastupitcI5ha. ZaslUpilclslvo b)lo řlldně v}hlášeno a je
usnášeDíschopné,Pruběh zastLrpitclst\.a je zaznrtmenáD na hlasový 7áznam,
Pořízenínr zápisu byla po\,ěřena starostka,

VoIba oÝčřovatelú zápisuI

Na\ržcnéo!ěioletelky zápisu lvígr. EYa Nečesaná a Ing_ Jana Ilavlíčko\,á b}l}- Zvolen} všemi hlas}
\,šech přitonnich Zastupitelů,
H]aso\ání: Pro:

7

Ploti:

0

7držc1 se:

0

schváleno

0}čřcni zápi§u 7lninu|ého Za§edání konaného dne 28.f,20l8
Hla§o\ání: Pro:

7

Prot].0

Zdlželse: 0 sch,"álci)o

Prograín jednáni dle zveřeiněnóho programu:

])
])

3)
.l)

LáVka přcs řeku Sázavu v Poddubi
Zá\ěrečnÝ účerobcc Kališlě Ze rok 20l7
Dohoda o v}tvořcni společného škoiskéhoobvodu spádo!o§li s obci Ondřejol MŠorldrc1ol
obecnč závazlá r,yhláška č,1/20l8. ktcrou se stano,!i část společného škoIskóho ob\odLl

atcřské škol}, ondřeiov
5,) staDo\ eni počtu člcnůZastupiieIs§,a obce Kalištčpro \,olebni obdobi ]0l8 - :022
6) Zádosl o finanónípříspě\ck osada Níe.i.]á
7) Zádost o připojení pozcmku p,č, 8821l. k.ú, Lcrrsedly na lodol odni sít' L,ensedly
8) Zádost o pronájen části pozemku p,č, 1]]0/l. k,ú, Lensedl\ o !Ýmčře,1] m] u nemovitosii
č.p,1
9) RcvokoVáni Usneseni č, ]71'20l7 Pr.)ná]em llcb\rn\)Lh plU\IUI ot'; Kaliště spolck
sportovci Kaliště. Z.s,
J0) \ákup kontejneru na komuDálni odpád
l l) Rozpočto\é opalřeni
l2) Diskuze

ll'

rV.

Návlh na úpralu plogramul
Irinančni přispčl,ek SK ŠacLrng

souhles

§

dčlcnínpozenku p,č,98:l/'2, k,ú. l-cnscd1},

lllasování o upraveném Drogřámu: Pro:

1) Lávka

7

Proti: 0

Zdrže| §e: 0

schváleno

pře§ řeku Sázavu v Poddubí

starostka _ jak již blli občanéinfoflno\áni na 7ascdání, kde se tcnlo lrod probiral. \, prosinci roku
]0l7 bYla uza\řena lalvka přcs řeku Sá7avu !, Poddubi, Je to z důvodu pádu Trojské Iat\k} \ Plaze.
naše lávka ie podobného t!pU. Po pádu Iá!k}, kontakt(r\ala lng, Pošvářovou, kleráje soudní 7nalkini
v oboíu dopravních stareb a mostnich konslrukcí, a ktcíá bJ,la isoudním zDalcem v případu Studénk).
má ted} nlnoho Zkušeností. Dopolučila nánr lávku uzavřít. Polé b}lo provedcno leodetické ran)čřcDi
lávky a dále probčhlo jednání na Krajském ulidé. |,lcra Jle neh\ ló Ll,p(ine, l;rárlr jsnc o schúzku
s pi, hejtmankou. ta se rovnou orlluvila. žc ncrlůže,ale že Za sebe pošle tři \cdo,Icí jednot]i\lch
oddčlcni. kteří snáini budou.jednat. Na schůzku se nakoncc dostalil pouze.jeden. dalšíd\a se ani
nconluvili_ a tr;n nám řekl. že náín ncntilže pomoci, D1lle jsme se obrálili na ministcrstvo dopra\,\.
které posk\tuic dotace lla rilzné c}klostezky. přechodv, komunikacc. mostniobjek§ apod, PrOblém.jc
Y tonl. že podpo rovány ,isou mosty přes ViZnamDé dopraYni tok\,. což řcka SáZa\ a neDÍ, Jc ale nrožIlé
žádat dolaci na c}klosl€lku či c},klolrasU. klerá bv se přes lá\ku dala Zřidit, Tcnto dolačni titul b.v, íně1
bi1\,ypsán na lačátku příštiho roku. je tcd!, nlllné řeiit. codolédoby § lá\,kou udělat. Ing Poš,án|,,á
oslo!ila lng, Krcjcara Ze spolcčnosti lNSET s.r,o,. jaké jsou možnosti. ab}.chonr provéřili. jcsrli .ie
lá\,ka \e stavu tako\éIn. ab},Se dal:l nadálc použivat,

Iig, Kreicar icDto typ lá\k)- je visutá konstrukce. hlavni konstrukcíjsoil laná, PoklId chcene řici. že
konstrukce jc spolehlivá a že ji lze bczPečllě použíVat..ie polřeba 7konlrojovat lana. Nložno§tí jc
v)vrtal diry a podivat se. Vjakóm sla,ýU lana jsoLr, Nelze !šak vy\íat lá\ku, ab} tr),la jak řcše1o..;e
lrulné v}brat si pár mí§t. kde se kontrola provede, Bohužel ale u Troiskó lálk} b;l1,kontrolr;r,irny lana
! určitlch mistcch a !e \edlciším lnístě to prask]o, I'ato mcbda přinré konrrol_i Dťnísp(,lehli!í. můž.
se při ní nčco přehlédnout, Dalši ntetodou jsoLl seoradarovó Dletody, které sicc zkorrtrolLrjí liira po celé
délce. alc.isou zde vjslcdk}, které je nulné nějakým zpLisobern inteíprclovat, Ve výsledkách se ale
porucha múže7trati1. obě metod! konlrol) lan nejsL]u 100% spolehlivé, Koncepce návrhLr léto lá\k\ je
špa1ná v tom. že ]ana.isou uložcná v bei( uanclzcjevizuáiněZkonlrololataříci.žejsouvpořádku,
Z dalších nlelod. které existuii. je na nei!}šši úrovni dynanrická 7kouška. která konstnrkci plo\ěři tak.
že lá\ku rozkmitá Vc snlěru vodorovném i přičném, Ani tato Z|ouška alc ncumi řici. že lana jsou
]00% ! pořádktr. t() nedokážc říci žádná meloda, Tínto problémem sc zabývaji erpcnr
r,o !ť|ťťeslc
republice, Zalim alc neb\]a Dalezcna žádllá mctoda. která b} do!.áZala se 100% jistonru říci. že Iana

jsoLl v pořádkU. .lcdinoll možnosti.ie led},rckoIrstrukce ]á\,k!,

Ing, llavlíčková těchto lá\ck.jc v republicc několik,7eptala se lng, Krcjcan. Zda má iníbrnace.jak
io řeši.jiné obcc či nlěsta. a dále se 7eptala. Zda b}la d},namjcká zkouška někde provedcna,

Krejcar zkouška nikde prolcderla neb}la. lá\,ka v Kroněříži měla Určitéprobló r}. dělalv se 7de
růZnéstatickó zkoušk},. dělaj1, se dei'ormačni čáry apod. V Kroměřížije lávka slále uzalřena. i řada
Ing,

.jiných

je uzavřena, ale nikdo jiný sc na.iejich flnnu

praktickyjedini v rcpublice. kteří lra

1()

Dlají \,}bavcni,

s žádosti

o Tuto Zkoušku ncobíátil, b}ť jsou

{^^

Ing, Krqicar upozomiI. že na lávce v Poddubí jsou zavařen! klulné plech)- uložeDé\ k!\,né slojce.
které zde mají tlrjležitou t'unkci. alr\ konslrukce mohIa při íúZnjchtep]otách ..pracolat.. Už jen
Z tohoto dů\,odU b),nlěla b]il lá,ýka u7avřcna..ielikož ten1o Zásah do konslrLtkce Zpťlsobuje.ieji havarijní
stav. Každj pr(ůlídkář. klclj nlá oprávnčni Z DlinistersNe dopravv by nlěl Iávku nechát uzaVřit,

Slarostka Zcplale
In3,

se Illg, Ha\líčko\,é.7dane\i, kdo plechy zavařil,

IIavlíčková7a ni

to nikdo nedělal. lnL,selo to

bjt už Z dií\ěiška,

Staroslka uvedla, žc previdelné prohlídkv se na lá\ce koIraji od roku 20]] s ročnípravidelností,
člo!ěkem s autori7ací a opráv|ěniir. přesto jsme na toto neblli upozonlčni. Dále uvedIa. že \c ob§o
poliká s problómem motorkářů a čtyřkolkám. ktcři i přes Zákaz na lávku rjižději. jsou bczohlední.
lávku rozkjr,ávají.
starostka při vizLrálni kontrolc s hrg, Pošvářovou b)lo zjištěno. žc do lávky prokazatelně zatéká.
Vroce 2008 proběh]a v]iměna zábradlí, pů,ýodni sloupk1, byly u zemč odiezány a neby.l} rJobře

zatmclcny a tud}, můžcdo konstrukcc pronikat \oda, Přa\děpodobnosi. žc v konstrukci budc voda a
obavy z lohojsou namislě
Ing, L, Vaněk _.ic nt]lné rozhodnout. co s lávkou dále, Ve své dobč to brl unikátni s)slém, ale n}ni
nikdo do lávkv nevidí a nikdo se ncpodcplie po!] t.. 7c lJ\kll bu,Je p. u.iirc iu,ore oidoul ti,ng,^ot
bez problémů. že lanajsou v pořádku apod, D]nanická zkouška. ktertije na úrovni. pouzc prokáže. že
lálka l,ykazuje určitépara]netry. které alc ncjde popsat. nedá 10 obíáZek o lom. jestli ize lálku
použivat, Nyni ted\ slojíme před oláZkou. co s lávkou Llále. Bud'se shorli a postaví 5e nová. nebo 5e
pod ní podvésí da]ši lana. která budou kontrolovalchó po celé délcc. a 1() jak vizuálně. tak jinými
metodani, Ncbo se ntohou Za\čsil nahoru závčscm. 1nožnoýíie vice, Záležísamozřeiména financích.
na ton. Zda se na to podaři ZÍskat dotaci,
Ing, Krejca. doplnil, že dlnamická zkouška ncprokáže. že lana ne.jsou v pořádku. na dnllró slrrrně
lnůžedál.icll Degativni výsledek. na ktcrj se pak lze spolehnout, Pokucl néco nebudc v pořádku a
přiidc se na to ! rámci zkoušky. Liá se 7konstatLrvat. že konstnlkce neni spolchlilá a je potřcba s ní
nčco udélat. ať už zMurat čj rckoDstruoval. Ncni a]e v moci 1élo metod}, přinésl pl)zitivni visledck.
ktc|\ ll\ re|.I i( l||\ka ie lL,L'' 0 ! l1^|.d1.1 l(l^,lI,,l. IlJ lU!,n,. U,/ ,,loh. Jll!, di,, ic,t,.,r.t,".r"lr

hodně penčZ,

Staroslka jedná
Ifig.

5e o částku 300 tis.

Ha\ličko\á zeptala

Kč bez DPIL

sc. pojaké dobč by se měIa tato

dlnanická zkollška opakovat]

Krejcar tato zkouška se nemusí opakoYat v takovén rozsahu. ale vc chlili. kdv se lalo Zkouška
udélá, tak se zapišípřesné hod,ro§. j.tk lávka při určirých frekvencích kmitá, Poló b} šlo lálku
diouhodobě sledoval. např,jedcnkrát za
roku s prir snimači a utlělaIo se maló měření 7a pár lisic.
'; 1ěchto měření. tím Vice se dá říci. že lá\ka.ie spolehli!á.
celko\ě l00 tis Kč ročnč.ČílnYíce 5e udčlá
provádi se měře|i Po dobu až ]0 let, Zkouška b} se měla Začil dělat pravidcliě u mostťl. kleréjsou
]ng,

sll]ré 5 let.

iDg, L, Vaněk když sc ted'lávka Znrčři. tak nepoznáme. že žiYolllostje např,5%. plotože i]enláme
žádné přcdchozí měřcní_ Se kteryn] bY to šlo poro\nat, tJ nových lávek se zmčřípočátečníst3v a pak
to ]Ze porovnával,

lng,

Krejcar

aDo. to,jc pravda,

on

se nyni snažíprosadit, ab} se

§to Zkoušky dělal}

!l nových Dx]stú,

Staroslka stojímc |\ni

před ro7hodnulím_ zda 7koušku provést. či ne.jak \la§tnč pokračo!at. Nabizí
se možnost oslovit projcktanla. nechat zpracovat projekt, bjl připraveni na dotaci. kierá b} b)-]a na
Začátku roku. pokusit sc.ií ziskat a dát tan lana. která budou vidět a budou kol)trolovatelná, co alc do
té dob},] Zda zkoušku udějat. abychom odhatili připadný ne8ativni výslcdck. ktery bude \,arovDý,

protožejsme sicc lávku uzalřeli. ale všichni vime. žc se po ni stál. chodí, Pokud by sc dynarnickou

zkouškou Zjistilo. že je to hodně špatné. pak je na míýčudělat tako\é řcšení. že Se tim nikdo
nedostanc, Nebo d)'namickou Zkouškou Zji.Iit. zť to lllozna Jz tak Str.l\nť nťni. nechal jí stále
Za\ řcnou a tiše toleroyat to. že přes ni lidé chodí, Sice nárl zkouška lrcpot\rdi. že je 1á\ ka v pořatdku.
bLrtle muset Zůýat ZavřeDá. ale budclne \ědět, že kd},ž pře§ ni lidó přejdou. že b), se jim s největši
pravděpodobllosli Demělo nic stál. Je to téžkérozhodnutí,
Ing, Krejcar m)Slí Si. že b} se v dncšni době 1ěžko našcl stálik. mo§tař. ktcr! b},se podepsal pod to.
že lálka je spolehlilá a nrůžouna ni lidé.
Ing, l., VaDěk Zkouška náín nig neplokáže a penizc misto zkoušk},b)chom Dlohli dát projektaDtovi.
ab} navrhl rarianty řcšcní pro stávijící srav. kled je. abychonr lávku moh]i 7no\u ZproYoznii a do
budoucna pro\ádčl průběáě kontroly,

Starostk.j bohužel ačkoli\, se to nebude líbil LrbčaDůnnašíobcc. lá\ka bude

UZa}řená, Oslo\ínrc lcdY ptojektanta a bL,dlnle hledat n]ožll0sti.jak lá\ku opra\il,

p, Honc

ml.

D]uscl lúslat nadále

navrhl u \stupu na l1rlku instalorat betonové 7átarlrsy. abl na ni ncrnohli lidé
čl\řkolk,mi

s motorkami ncbo

2) závěr€čný

účetobce Kaliště za rok 2017

starostka - dne 7.5.2017 byl na úřední desce rryvěšen ávěrečný účetobce Kaliště za mk 2017 včetně
20l7. obec v roc€ 2017 hospodařila s celkov,ými příjmy ve
výši 7 095 557 Kč a s celkotými v.ýdaji ýe \fýši 6 282'714 Kč. Přúmy obce tedy byly v tomto roce
\.yšši než {ídaje, a to o 8l2 843 Kč, celkoqi stav na účtechobce Ka]iště k 1.L2017 byl6 95"] 329 Ké,
stav k31,12.2017 by! 7770 l'72 Kč. obci se v roce 201'1 Podai1lo ziskat dotaci z Ministerstva pro
místni rozvoj na akci ,,Územní plán Kaliště.', a to v částce 13i 656,_ Kč. Dále s€ po{iařilo získat dotaci
zprár.ry o přezkounrání hospodaření za rok

ze středočeského krqie najiž zrealizovanou stavbu kanalizace Kaliště, a to na částku 645435 Kč.
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajsloý úřad Středočeského kaje dne 14.11.2017, závěrečné
přezkoumání pak4.4.2018. Při přezkoumáni hospodařeni byly zjištěny 2 chyby, a to konkrétněi
Smlouvy nad 500 tis, Kč musí by1 zveřejněny na profilu zadavatele. KupDí smlouva oa tmktor byla
vice než 500 tis. Kč a nebyla zveřejněna na profilu zadavatele, j€ to její chyb4 n€uvědomiIa si to,
Kíajský úřad doporučil přijmout systémové opatření, že smloury nad 500 tis. Kč blidou vždy
Zveřejňovány, Druhá chyba byla, že nebyl dohledán záměr přonájmu kanalizace a Čov Kaliště na
elektronické úřední desce, byl vyvěšen pouze na pevné desce. Již se jí to jednou stalo, že a
elektronické úřednídesce něco \,yvěsila a pak to tam nebylo, není si jist4 jestli to Zapomněla uložit,
nebo proč se tak stalo, Pokud a]e není záměr přonájmu zveřejněn současně na pevné i elektronické
úředni desce, smlouva je považována od počátku za neplatnou. Bylo nám doporučeno, abychom ji
u7avieli /no\u. abychom znovu zveiejnili ..ámér pronájmu. což udélala a aimér je n}Ťi,,\eřejněn,
smlouva bude uzlviena znovu, bude ve stejném znění. Lidé se teprve zasmluvňují a žádné stočnése

ne}ybiralo, zkonstatuje se tedy, ž9 kanalizace byla provozovateli v době, kdy nebyla platná smlouva,
předána do užívání.Navrhla schválit závěrečný úěet s v,ýhradou a přijmou! nápřavná opaťení, aby se
chybyjiž neopakovaly.

UsŤešeníč. 14,201E; za§tupitelsrvo obce Katišlě schváIuje závěrečný účetza řok 2017
s ťbradou a přijímá tato nápravná opatřetrí:

-

Kč budou vždy /reřejňovány íA proíi|u zadavatele
na přonájem kanalizace á cov v Kslišti bude uzavř€tra nová nájemni §mlouva, a to po
uveř€jněni záměru na elektronické i pevné úřední d€§ce po dobu 15 dnů
smlour..}, nad 500 tis.

Hlasování: Pro:

6

Proti|

0

Zdržel s€l

l

( Ing.

4

Havlíčková ) schváleno

il,

3) Dohoda o }Ttvoř€ní

4)

§polečného školskéhoobvodu spáalovošti s obcí ondřejov - MŠ
Ondřejov
obecně závazná ryhláška č.1/2018, kterou se §tanoví část společnébo škol§kého obvodu
mateřské školy ondřejov

Starostka - jak

již uvedla

na zasedání cca před rokem, novelou školského ákona došlo k povinnosti
obcí mit ryhláškou stanovený společný školský obvod a dá]e podepsanou dohodu s obcí, jež je
zřizovatel€m mateřské a základni školy, Máme uzavřenou dohodu s ob§í chocerady pío občany
z Poddubi a zolivěnky, a to pro mateřskou iákladní školu. Pro občany z Kaliště a Lensedel j€
zajištfua základni ško|a díky vmiku Dobrovolného svazku obcí s názvem Svazková škola ondřejov,
nyní nám tedy zbývá uzavřít sobcí ondřejov ještě dohodu na mateřskou školu. Podmínky byly
předjednány s obcí ondřejov Ýe stejném rozsahu, jako máme s obci Chocerady, a to konkrétně: od
1.9-2018 by byly do mateřské školy přijaty děti 4- leté, od 1.9.2019 děti 3Jeté a od 1.9.2020 děti
dvouleté, KŤitéria pro přljeť by by]a stejná pro děti naše i ondřejovské, Obec ondřejov ve smlouvě

požaduje částku 5,000,- Kč/rok za každédítě navštěvujícímat€řskou

školu,

U§ne§ení č. 15/2018: zastupitelstvo obce Kaliště §chvaluj€ Dohodu o vytvoř€ní §polečného
školskéhoobvodu s obcí ondřejov a pověřuje starostku podpisem této dohody.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

schváleno

č, 16/2018: zástupitel§tvo obce Ka|iště §cbva|uje Obecně ávaznou rryhlášku č,1/2018,
kterou se §tanoví čá§t §polečného školskéhoobvodu mat€ř§ké školy.

U§n€§ení

Hlasování| Prc:

5)

7

Proti:

0

Zdňel

se,.

0

schváleno

stanov€íi počtu členůza§tupitelstva obc€ Káliště pro volební obdobi 2018 _2022

starostka - pro následující vo]ební obdobi 2018 - 2022 je třeba stanovit poěet čIenůzastupitelsw^ naši
obce, Z minuIosti se osvědčila praxe ?- členného zastupitelsfu4 proto navrhla tento počet zacbovat.

Usnesení č. l7l20lE| Za§tupitelstvo obc€ Kaliště §tanovuje 7 členŮ zástupitelstva pl.o volební
období 20l8 - 2022.
Hlaso,Lání: Pro:

6)

7

Pťoli:

0

Zdrželse:

0

Žádost o íinančlípří§pěvek - osaila MeŤida, SK Šacung

Starostka - tak jako každý rok i tento rok si spoítovní osada M§rida a SK Šacung poádali o příspěvek
na jejich činnost, z€jména pak na konání nohejbalového tumaje. Navrhla jako každoročněpříspěvek
ve \"ýši3000,- Kč.

U§n€§ení č. 18/2018: Zastupit€l§tvo
osadu MeŤida ve r"ýši 3.000,- Kč.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

obce Kaliště schva|uje pří§pěv€k

ZdížE|se:

0

na rok 2018 přo §poňovní

schváleno

Usnesení č. 1912018: zastupitel§tvo obce Kaliště §cbvaluje pří§pěv€k
Hub Šacungve výši 3.000,- Kč.

na rok 2018 pro §poítoÝnl

,b{

HIaso\ání: Pío: 7

D

Proti]

0

Zdtželse: 0

schváleno

Žádo§t o připojeni pozemku p.č. 882/l, k.ú. Len§edly na vodovodní §íť LeDsed|y

Starostka - na obec došla žádost od p. Svobody, kteď

je majitelem uvedeného pozemku, jedná

se o

zarostlý pozemek ,,V Dolci", Navrhla žádosti \.ybovět. Poplatek za připojení bude ve stejné Iíšijako
u ostatních pozemků v Lensedlích, na kteďch není umistěna stavba chary či rodinného domu, tm.
40.000,- Kč.

U§ne§ení č. 201201E: Zasíupitelstvo obce Káliště §ouhlasí s Dapoj€ním
Lensedly na obecní vodovod.

Hlasování: Pro:

7

Proti:

0 Zdrželse:0

pozemku p.č. 882/1, k.ú.

schváleno

E) Žádošt o přonájem části pozemku p,č. 1330/1, k.ú. Lensedly o
íemovito§ti Č.p. 4

r"ýměře 42 m2 u

Starostka - na obec došla žádost od pí. Matějičkové majitellq/ nemovitosti Lensed]y č.p, 4, a to
žádost o pronájem pozemku před její nemovitostí, Jedná se o část pozemku na návsi v Lensedlich,
IIeD má paní \4alejič1,oVájiždlouhodobé \ užitani,
U§ne§ení č.2ll2018: zastupit€|stvo obce Kaliště schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1330/1,
k.ú. Lensedly o ťměře 42 m2 pí. Hel€ně Matějíčkové,která je majitelkou n€movitosti Len§€dly
č.p. 4 a kt€rá se nachází v bezproštředním §ousedstvi přonajínrané části poz€mku p,č. 1330/1,
k,ú. Lensedly.

Hlasováníi PŤo:

7

9) Revokováni

Protii

0 Zdňelse:0

u§ne§ení č. 3712011

sportovci Kaliště, z.s.

-

schváleno

Pronájem nebytových pro§toŤ

oÚ Katiště -

§polel(

starostka - na zasedání dne 10.10,2017 byl odsouhlasen pronájem neb}to\,]ých prostor budoÝ)obecního úřadu Kaliště, a to spolku sportovci Kaliště za symbolickou částku l00,- Kč/rok. Po
konzuhaci s dotačnim poradcem, kteď nám pomohl získat dotaci na zateplení budow obecního
úřadu, bylo zjištěno, že po dobu ,udržitelnosti projektu není možnézbudovy generovat jak_Ýkoliv
příjem. Váledem k tomu, že částka 100,_ Kč nemá významný vliv na rozpočet obce, navrh|a
pronájem belplamý. pouze za náklady na energli,
Ing, Havličková - u nájemni smlouvy se předpokládá, že bude úplahrá. Nemě]a by to býtjiná smlouv4

např. zápůjčka? Jestlitoto starostka řešila s právníkem.

stalostka

-

najde tedy jinou formu smloulry, kdy to bude předáno do užíVáni.

Usnes€ní č. 2212018: Revokováíí usDe§eDí č, 37nOú z 10.10.20|1| Za§tupit€l§tvo obce Katiště
§chvaluje užívánín€b}toťch pro§toř v budově obecního úřadu Kaliště v2. |IP, jedná se o
málou za§edací mistnost a přilehlou mi§tnost, kteni byla dříve }TuŽivaná jako k9nc€lář, §polku
spoňorci Kaliště. z.s.. zá náklady na ene€ie.
Hlasování: Přo:

7

Proti|

0 Zdrželse:0

schváleno

10)

Nákup kont€jneru

na komunálni odpad

Starostka -jak si jistě mnozí z Vás všimli, kontejnery na komunálni odpad typu ,,rakev.'jsoujiž staré a
pŤorez|é, je tedy potřeba je zaěít postupně obměňovat. Na úřednídesce byla vyvěšena popLivka,

obdrželi jsme celkem 5 nabídek. Nej,\,.ýhodnější nabídky co do §eny

i provedení byla

předlož§na

společnosti Multitec Český Brod za cenu 42.oooj- Kč bez DPH. Navrhla nákup schválit a v
dalšim rcce koupit další, aby se kontejnery postupně obměnily á nebyla to jednoiázově velká investi€e
pro obec. Doba dodáni byla u všech nabídek

2,3

měsíce, kontejn€r

tedy bude až po prázdninách,

Usneseni č.2312018: zastupite|§tvo obce Káliště §chvaluje nákup kontejn€ťu na komunální
odpad od špolečno§ti Multit€c za cenu 42.000,- Kč bez DPH.
Hlasováni: Pro:

7

Ptoti:

0

Zdťželse: 0

schr,áleno

l 1) Rozpočtovéopatření
starostka

seznámila přítomné s rozpočtov,ým opatřením, které bude přílohou k

-

U§nešení č.2412018: Zastupit€lstýo
24.5.201a.
Hlaso!ánii Pro:

7

Proti:

12) Dělení poz€mku

0

ápisu

ze zasedání,

obce Kaliště schvaluje řozpočtoyé opatření

č.6 ze

dtre

Zdržel se: 0

p.č.984/2, kú. L€ns€dly

starostka -jedná se o část zahrady v Lensedlich, kteráje v€ vlastnictví p. víravského,aleje zaploc§na
a užívána p, Kocábkem. Žádost se qlká odděleni části pozemku za účelemúPra\.y vlastnických vztahů.

Usne§ení č.2512018: zestupite|§tvo obce Kaliště §ouhlasí s děletrím pozemku p.č.984/2, kú.
L€ns€dly
dle předlož€ného návrhu geometrického plánu č. 229-85/2018.
Illasovrini: Pro;

7

Proti:

0

Zdrželsc: 0

schváleno

13) Di§kuz€

vÝDis usneseni:

Usnesení
§

č. 142018: zastupitelstvo obc€ Kaliště šchvaluje ávěŤečný účetza rok

ťhradou

-

a

pňjimá tato nápřaYná opatření:

2017

§mlou\T nad 500 ti§. Kč budou tždy 7veřejňovány na profilu ádavatele

na pronájem kánalizace á cov v Kališti bude uzavřena nová nájemní §mlouva, a to po
uveř€jnění záměru na €lektronické i pevtré úřední dešce po dobu l5 dnů,

Hlasování: Pro:

6

Přoti:

0

Zdíželse

1 (

lng. Havlíěková

)

schváleno

Usne§ení č. 15/2018: Za§tupit€l§tvo
obce Katiště schvaluj€ Dohodu o }ŤtÝoř€ní §polečného
škol§kého obvodu s obcí ondřejov a pověřuje štarostk podpi§em této dohod),,
Lllasování: Pro:

7

Píori: 0

Zr]ržel se: 0

schváleno

obc€ Kaliště scbYaluje ob€cně ávaznou }Thlášku č.t/2018,
§tanovi část spo|ečného školskéhoobvodu mat€řské školy,

Ušne§€trí č. 16/2018: za§tupitel§tvo

kt€řou

§€

H|asování: Přo:

7

Protii

0

Zdržel se]. 0

schVáleno

č. 1712018: Za§tupitelstvo obce Kaliště stanovuje 7 členůZas(uPit€|stva
obdobi 2018 - 2022.
U§n€§€ní

Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

pťo volcbíi

zdíželse 0

U§ne§ení č. 18/2018| Za§tupitelstvo obc€ Káliště schvaluje příspěvek na řok 2018 pro sportovní
o§adu Merida v€ výši 3.000,- Kč,

Hlasování:Pro:

7

Proti:

0

zdůelse 0

schváleno

Ušlresetrí č. 19/2018: zastupitel§tvo obce KAliště šchvaluje příspěvek na rok 2018 pro sportovní
klub Šacung }e výši 3.000,- Kč.
Illasovrirri: Pro:

7 Píoli: 0

Zdržel sei 0

Usn€s€ní

č. 20/2018: Zaštupitel§tvo obce

Lens€dly

na obecní vodovod.

H]asováni: Pro:

7

Proti:

0

Zdňel

schváleno

Kaliště soublasí s napojením pozemku p.č. 882/1, k.,i.
schváleno

se]. 0

Usnesení č.2112018: za§tupitelstvo obce Kaliště §chváluj€ přoíájem čá§ti poz€mku p,č. l330/t,
k.ú. Len§€dly o r"ýměře 42 m2 pí. Heleně Matějíčkové,která je májitelkou nemovitošti L€nsedly
č.p. 4 a která se nachází v bezprostředním §ou§edštví pronajímané části pozemku p.č. 1330ll,
k.ú. Lensedty.

Illajoráníi Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se: 0

schváleno

Usnesení č. 2212018: R€vokovátrí u§n€seDí č, 37Dnú z10.10.2011| Za§tupitelstvo obce Kaliště
scbvaluje užívánín€byto\rých prostoř v budově obecniho úřadu Kaliště v2. NP, jedná §e o
malou za§edací mí§tnost a přileblou místnošt, kteni byla dříve wužívaná jako kanc€|ář, §polku
sportovci Kaliště, z.§.. za náklady na energie.
H]asování: Pro:

7

Protii

0

Zdržel se 0

schváleno

Usne§ení č.2312018: zastupitelstvo obce Kaliště scbvaluje nákup kontejneru
odpad od §pol€čnosti Multitec Če§ký Brod za cenu 42.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro:

7

Proti:

0

Zdňel se

U§nesení č. 2412018: zastupit€l§tvo
24.5.2018.

Hlasování:Pro:

7

Proti:

0

sch\áIeno

0

obc€

Kaliště §cbvaluje rozpočtovó opatření č. ó zc

7

Proti:

0

dne

Zdrželse.. 0

U§neseDí č.2512018: Za§tupitel§tvo obce Kaliště souhla§í § dělenim pozemku
Len§edly dle př€dloženébo náyrhu geometrického plánu č. 229-8512018.
HIaso!áni: Pro:

ía komuDální

Zdržel sei 0

schválcno

8

p.č.984r, kú.

Jednání bylo ukorlčeno: 20:l9 hod,

Zapsala:

Ing, Rlrnata Kalcovská

ověřili:

N4gr, Eva NečesaDá
Ing, .lana

Havličkolá

Doplnili:
Ing,

t
PříIoha č, 2

R ena

la Kalco\ cká

§I3ro'lka
§I3ronka

Piiloh1:
Příloha č.

Wýu_

Dohoda o \ytvořeni společnéhoškolskéhoobvodu s obcí

ondřejov

Pe!

ot "
obce
"n

KaL''

ffi"a
^P]

obecně závazná vyh]áška č.1/2018, kterou se stanovi část společného školskéhoobvodu

mateř5ké školy

Přiloha č, 3 Rozpočtovéopatřcní č, 6 ze dlle 24.5.20]

8

"

