OBEC ČISTÁ

Zápis z Veřejného zaseddní zustupitelstva obce konuného
dne 23.6. 2021 od 17:00 hodin na sóle KD
3/2021

Přítomni: Zdeněk TyŠero Leoš Milero Ing. ZdeňkaDoušováo Jaroslav Martinec,
Marta Dubayová,Ing. Karel F'ikar
Omluveni: Vladimír

llrubý

Přítomnost občanů(dle podepsané listiny přítomných):

6

Navržený program

1.

Zahájení - prezentace členůZO

2.

Určeníověřovatelů (§ 95 odst.1 zákonao obcích) azapísovatele zápisu

3.

Schválení programu

4.

Kontrola plnění usnesení z minulóho jednání - projednání zápisu z Veřejnéh o zasedání ze
dne28.4.202I

5.

Projednání anávrhna schválení ,,Účetní závérky obce zarok2O2)'.

6.

Projednání a náwh na schváiení ,,Smlouvy abeniplatnémvzájemném převodu pozemků
pod chodníky podé1 hlavní silnice" mezí Obcí Čistá a Středoěeským krajem.

7.

Podání informace o Rozpočtovémopatřeni č. 4l202i schváleného starostou

8.

Podání informace o zahájení stavebních pracínaakci,,Modemízace Sběnrého dvora Čistá
_ STAVBA"

9

.

Podání informace o přij etí nového zaměstnance obce na plný úvazek od l .8.2021

.

10. Podání informace o novém ,,podnájemci" v Domě služeb Masážnísalon
11,.

Návrh na schválení podpisu,,Smlouvy o umožněníreaLizovat stavbu - Autobusový záůiv
Stránkď' mezi Obcí a Krajskou správou a údržbousilnic

12. Ostatní informace
13.

Diskuse

í4. Závér
Vyvěšeno dne: ]5.6. 202]
VyvěŠeno na elelďronické Úřední desce: ]5.6,

2021

Sejmuto dne: 24.6. 2021

6"

Projednání a návrh na schválení roSmlouvy o bezúplatnémvzájemném převodu
PozemkŮ pod chodníky podél hlavní silniceo'mezi Obcí Čista a Středočóským
krajemo dle dopisu - naše značka.: 4}7}1}LIKSUS/NIHT/HRU ze dne 7.6.2ó2L

Jedná se o návrh vzájemných převodů pozemlďt v souvislosti s ukončenou stavbou
chodníla.t podél hlavní silnice 3. třídy, laeré jsou ve vlastnicví obce Čistá a ve
vlastnicní StředoČeskéholcraje, Seznam pozemků byl řádně vyvěšen na úřednídesce
obce.
-Ub-!Le*gp_i/.a§$i}sĚ§9{§!y@_Ebaqčlstq27.2021

ZO schválilo Smlouvu o vzájemnémbeztryIatném převodu pozemků, dle dopisu
znaéka: 407 21 2I IKSUS/MHT/HRU ze dne 7 6.202I .

naše

.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
7.

Podání informace o RozpoČtovém opatření č.4/202l schváleného starostou
Jedná se o daňové příjmy za odnětí lesní půdy a mýšený zájem o obaly compag, ve
uý(ajích se jedná o přesunfinancí v rámci paragraíu (nábytek do stávajíci iedttelny
MS), o dodáltí soch do obecního betlému (také v rámci paragrafu) a o úpravu čerp6ni
úvěru na Mš na skutečnost.

8" Podání inforrnace o zahájení stavebních prací na akci ,,Modernizace Sběrného
dvora čiste - STAVBA,,:

Dne 21,6. 2021 bylo stavební společnosti předáno staveniště. Zahájení prací se
Předpokládá do konce měsíce září 2021, V průběhu mod.ernizac, §bariaho dvora bude
výrazně omezen jeho provoz,

9.

Podání informace o přijetí nového zaměstnance obce na plný úvazek od 1.8. 2021
Jedná se o přijetí za stávajícího pracovníkn obce (M lS),
který již bude vykonávat
dozor ve Sběrném dvoře. Práce v obci pro nového pracňit a p Jaioslava Cvejna
bude spojena s pracemi v obecních lesích.

10. Podání informace o novém ,,podnájemci" v Domě služeb Čista _ Masážní salon
V masáŽním salonu (paní Jarošová), bude také působit pan Patrik Brandt
Q.l. Čtstá
č.p. 32)

1,1,.

Ostatní Informace

-

Stavební Úpraly, přístavba a nástavba MŠ- Dne 28.5. 202x se uskutečnila
úspěšnúzávěrečná kontrolní prohlídka stavby za přítomnosti zástupce
Stavebního úřadu Bělá p, B. Nebyly shlcdáryl žádrténedostatlql.
Dne 31.5. 2021 bylo Stavebním úřadem vystaveno Sdělení s KoLAUDAČuÍu
SOUHLASEM s užívánímstavby.
v současnédobě se dokončuiívenkovní práce v prostorách zahrady.

Starosta ukončil veřejné zasedání v 17z32 hodin.

ověřovatel

,//.-ř*-*l
.,{.....,......./.

Ing. Karel Fikar

starosta obce

ověřovatel
Marta Dubayová
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Místostarosta obce..
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