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Stanovisko k článku ooPodivná spolupráce obce s Reality Či.ta s.r.o.6(

YéĚeni občané,

dovolujeme si touto cestou vyjádřit se k článku ,,Podivná spolupráce obce s Reality
Čista s.r.o.", ktery byl zveřejněn některymi zastupiteli.

Na rozdíl od autoru článku se domníváme, že spolupráce naší obce se společností
Reality Čista je pro obec výhodnou a dovolujeme si tímto uvést na pravou míru
některé zavádéjící informace podané v daném ělánku.

. Naše obec neplatila a nebude platit žádné smluvní pokuty společnosti Reality
Cistá. Uvedená společnost od poěátku deklarovala, že nebude žádné smluvní pokuty
vymáhat, pokud jí bude umožněno alespoň dokončení projektů v ploše 23 a 216. Po
uplynutí příslušných lhůt se navíc tato společnost na základě jednání se starostou a
místostarostou obce tvrzené smluvní pokuty vzďala, a to i formou písemného
prohlášení o vzdání se smluvní pokuty. S uvedenou společností dále jednáme o
písemném dodatku ke smlouvě o spolupráci,Iďery by opětovně toto vzdání se smluvní
pokuty potvrdil i formou smlouvy, byť to není právně nutné. Jedinou podmínkou,
kterou uvedená společnost na jednáních a i v rámci vzdáni se smluvní pokuty
v podstatě požaduje, je umožnění dokoněení projektů v lokalitě 216 a 23. Na splnění
jiných závazkiv zásadé uvedená společnost netwá, přičemž tuto skutečnost již dííve
deklarovala.

Obec v rámci této spolupráce naopak získá 50,- Kč zam2 pozemku prodaného
třetí osobě za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Z3. Píedpokládaná výše
převyšuje částku 600.000,-Kč (což je méně oproti původnímu předpokladu, ale
důvodem je prozatímní realizace projektu v lokalité Z3 v cca polovičním rozsahu
oproti původnímu záméru). Tuto úhradu společnost Reality Čista s.r.o. opakovaně
potvrdila, i když nebyly splněny podmínky stanovené ve smlouvě. Rovněž uvedené
bude obsahem vyjednávaného dodatku ke smlouvě.

Veškeré náklady spojené s realizací tohoto projektu Z3, jakož i projektu
v ploše Z16 ponese společnost Reality Čista. Naše obec se na těchto projektech
nijak finančně nepodílí a podílet nebude. Uvedené platí i pokud jde o vynětí části
pozemků z lesního půdního fondu, které hradí a zqisti uvedená společnost. Navíc toto
vynětí pozemků z lesního půdního fondu (navíc ve ýrazně větším rozsahu) bylo
předpokládáno a zakotveno již íuemním plánem obce zroku 2011, jeho rcalizace
nehledě na jakékoli smlouvy tak je v podstatě povinností obce. Přesto jí v tomto
případě zap|atí Reality Cistá.

Kromě shora uvedeného jsme v rámci jednání se společností Reality Čistá s.r.o.
dosáhli dohody, že tato společnost zaplatí a zrealizaje propojení hlavního
vodovodního řádu v lokalitě naproti ZeměděIskému družstvu (investice v rozpětí
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cca 1,5 - 2 mil. Kč) a toto propojení bezplatněo popř. za symbolickou 1,_ Kč předá
naší obcio popř. přímo VAKu Mladá Boleslav.
uvádíme. že bez tohoto propoiení vodovodů platí v obci ..stopstavo' pro iakékoli
nové vodovodní přípoikv v obci. a to včetně vodovodních přípoiek v intravilánu
obce. Jedná se tedy o investici, kterou by jinak v budoucnu výhledově musela řešit a
financovat obec, i vzhledem k tomu, že žádosti o nové vodovodní přípoikv
přicházeií i ze stranv stávaiících obwatel naší obce.

Domníváme se tedy, že naši obec nebude spolupráce s Reality Čista stát
v podstatě ooani korunuooo ale naopak přinese naší obci finanční příjmy a dále i
nefinanční příjmy (nové propojení vodovodu, komunikace...), jakož i vyřeší
stávající problémy s vodou v naší obci.

Mimoto sdělujeme, že společnost Reality Čista naši obec dopředu informovala a
informuje o svých zámérech a ýto s obcí projednává a naše obec má možnost i touto
cestou předmětné projek§ ovlivňovat. I toto vnímáme jako jisý bonus, zejm. pak ve
srovnání s aktivitami jiných subjektů v jiných zastavitelných ptochách v obci.

Dále vyvracíme nepravdivé Ňrzení, že by naší obci poskytovala ptávní služby
advokátní kancelář majitele Reality Čista. Tato skutečnost se nezakládá na pravdě,
protože již v minulosti došlo ke změně právního zástupce naší obce (což ostatně autoři
článku vědí). Právní služby obci pos§tuje Mgr. Tereza Ječná, samostatná
advokátka, která byla vybrána na základé nejnižší nabídnuté ceny. Při jejím v}běru
byla dotazována i na skutečnost, zda působí v advokátní kanceláři majitele Reality
Čista stím, že jsme byti ujištěni, že je samostatnou advokátkou, byť suvedenou
kanceláří na vybraných případech spolupracuje. To se však žádným způsobem net}ká
naší obce.

I přes vše uvedené chápeme obavy občanů i některych zastupiteli, zda má uvedené
spolupráce smysl, nicméně je třeba vzitvpotaz, že nikdo. ani žádnÝ iinÝ developer
v minulosti obdobné podmínkv naší obci při realizaci zastavitelnÝch ploch
nenabídl. Je ale také logické, že i takov} developer však chce nějaké záru§ ze strany
obce, že bude moci realízovat svůj projekt. Vzhledem ke všemu výše uvedenému má
podle nás však spolupráce s Reality Čista smysl a naši obec nijak nepoškozuje,
naopak z ní obec bude profitovat.

Věříme tak, žejakmile obec obdrží první ťrnanění prostřed§, popř. první hmotné
výsledky této spolupráce, např. onen zmiňovaný vodovod, nebude k těmto obavám
již vůbec žádný důvod.

ZdenékTyšer, starosta

Leoš Milero místostarosta


