
oBrc črsrÁ
Ztípis z Veřejného zusedání zustupitelstva obce konaného

dne 30,8, 2021 od 17:00 hodin na sdle KD
4/2021

Přítomni: ZdenékTyšer, Leoš Milero Ing. Zdeňka Doušováu Jaroslav Martinec,
Ing. Karel Fikar, Vladimír Hrubý

Omluveni: Marta Dubayová (dostavila se až v průběhu jednání)

Fřítomnost občanů (dle podepsané listiny přítomných): 4

Navržený program

1. Zahájení - ptezentace ěIen.ů ZO

2. Urěení ověřovateiů (§ 95 odst.1 zákota o obcích) azapisovatele zápisu

3. Schválení pťoglamu

4. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání - projednáni zápisuz Veřejného zasedári ze
dne23.6.202I

5. Projednání a návrh na schválení ,,Dodatkri ke Smlouvě o úvěru na MŠ Čtta - zména
splatnosti úvěru"

6. lrojgdnání anávrhna schválení podpisu Smlouvy a p.oskytnutí podpory ze Státního fondu
ŽP Ceské republiky na akci ,,Výsadba stromů v obci Čistď'.

7. Projednání anávrhna schváleníŽádostiObce o bezúplatný převod pozemku p. ě.52Oll29
(výměra 799 m2), který j9 ve vlastnictví SPÚ Praha - jedná se o poŽemek, kdó je místní
obecní komunikace u uš Čistá

8. Podání informace o pruběhu zadávacíltoŤizení na výběr dodavateie krealizaci Veřejné
zakázky vedené pod názvem,,Výstavba chodníků a Veřejného osvětiení podél místní
komunikace v Čisté - I. etapď',informace o výběru dodavatele stavby. Piojednání anávrh
na schválení podpisu Smlouvy o dí1o s vybraným dodavatelem, pověření starosty a
místostarosty obce k podpisu smlouvy."

9. Projednání .Záméru obce č. 2lZ02I o odprodeji části obecního pozemku p, č.732lI0
v lokalitě Čistá tirnec o přibližné výměře I04 m2

10. Projednání Zéméru obce č. 3l202I o odprodeji obecních pozemků p.č. 27414, p. é. 274l5,
p.ě.755/3,p.ó.76112 ap.č. 26813 vk. ú. Čista-Běláp. B.nádraží

11. Projednaní Záměru obce č. 4l202L o odprodeji části obecního pozemku p. é.732110 o
přibližné výměře 94 m2



tr2. ProjedniníZáméru obce č. 512021o odprodeji části obecního pozemku p. ě. 5201186
v lokalitě u MŠ Čistá o přibližné výměře 1,76 m2

13. Projednání Záméru obce č. 61202I o odprodeji části obecních pozemků p. č. 206195 o
přibližné výměře 233 m2 a p. č. 206lI00 o přibližné výměře 22 m2 v lokalitě Nová Čistá
(U Vrbičky)

14. ProjednáníZáméruobce č. 7l2O2I o SMĚnĚ části obecních pozemků p. č. 520lI38
křlbližr.á výměra 87 m2) a p. č. 54513 (přibližná výměra I7 m2) zapozemky
v soukromém vlastnictví p. č. 54519 (přibližná výměra 50 m2), p. č. 54516 (piibtižná
výměra 5 m2) a p. č. I52 (pŤlbližnávýméra2;9 m2)

15. Projednání Žáďosti o odprodeji části obecního pozemku p. ě. 77ll3,k. tr. Čistá u Mladé
Boleslavi

Í.6. Podání informace o rozpoČtovém opatr'eni ě. 5l202l a rozpočtovém opatření ě. 6l2O2L

17. Ostatní informace

18. Diskuse

19. Závěr

Vyvěšeno dne : ] 9. 8. 202 ]
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: ]9.8.202] Sejmuto dyte; 3].8.202]

1. Jednání zaháji| starosta obceo který prohlásil, že jednání zastupitelstva obce bylo
řádně Oznámeno, Svoláno a Vyhlášeno. Konstatovalržezastupitelstvo se sešlo
v poČtu 6 zastupitelŮ, a je tedy usnášeníschopn é, Zápis z minulého zasedání byl
ověřen starostou a místostarostou obce a ověřovateli Ing. Karlem Fikarem a
Martou Dubayovou

2. ZO projednalo návrh na ověřovatele zápisu a usnesení - Ing. Zdeňku Doušovou a
Jaroslava Martince.
Zapis ov atelem byla navr žena Jan a Uhlířová

U_ s_n e*e_B t za qtqp {tal§
za scbváIilo navržené ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení

Výsledek hlasování: pro 6 (Z.Tyšet, L. Miler, Z, Doušová, J. Martinec,
K. Fikar, V. Hrubý)

proti 0
zdržel se 0
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Schválení programu - starosta požádal o doplnění o 2 nové body programu:
a) Zv}šení základního kapitálu společnosti VaK MB a.s. formou

nepeněžitého vkladu obce Cistá do VaK MB, předmětem je
vodovodní infrastrukturao tak jak je popsána a oceněna ve
znaleckém posudkuo kdyŽ nepenéžity vklad byl oceněno částkou
2í7.200,-Kč

U; ČesteČné upuštění nájemného v Domě služeb a v Restauraci Na
hřišti v době Covidových opatření

§o_§&§$s_L]sg§eÁ?..a§t_qpitel§tva ů§q. -29?1
ZO schválilo doplnění dvou nových bodů a souhlasí s navrženým a doplněným
program dnešního VZ

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání - projednání zápisu z veřejného
zasedání ze dne 23,6.202I
Zápis ze zasedání zastupitelstya obce ze dne 23.6, 2021 byl podepsán ověřovateli
zápisu Ing. K. Fikarem, Martou Dubayovou, místostarostou a starostou obce.
Kontrolu usnesení přečetl Ing. K. Fikar, předseda kontrolního výboru.

Projednání a návrh na schválení Dodatku ke Smlouvě o úvěru na MŠ Čiste -
zména splatnosti úvěru
Dne 20.5, 2020 byla podepsána Smlouva o úvěru s KB a.s. Tímto Dodatkem č. ] se
mění Smlouva takto: Klient (obec Čistá) se zavazuje splatit bance jistinu Úvěru
jednorázově do 31.10, 2021 (původní termín byl do 31, 8,202]).

.tJg§s enj zas tup ií§l§ ť,rE

zo schválilo podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru a pověření starosty a
místostarosty obce k podpisu.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Projednání a návrh na schválení §mlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondrr ZP Ceské republiky na akci -,oVýsadba stromů v obci Čistáoo
Jedná se o schválení podpisu Smlouvy o poslqltnutí podpory ze Státního fondu ŽP Ča
na výsadbu stromŮ v obci Cistá, která se již realizovala v dubnu 202i. Podpisem
smlouvy by obec měla získat částku 250.000,-Kč.

(Is$ese§í zastgpiteistva _o3ce číslo {l _202 1
ZO schválilo podpis Smlouvy se SFŽP a pověření starosty a místostarosty obce k
podpisu smlouvy.
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Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Projednání a návrh na schválení Žádosti obce o bezúplatný převod pozemku p.č.
520lt29 (výměra 799 m2), ktery je ve vlastnictví SPÚ Praha - jedná se o
pozemeko kde je nnístní obecní komunikace u MŠ Čista.
Jedná se o podpis Žádosti obce o beztiptatny převod pozemku od SPÚ -iae o část
stávající místní komunikace před ŠD a MŠ,

Ug"q§§rulg&:*§dt,eJ§§B_@-c§šr§!g-§2áq?3
ZO schválilo podpis Žádosti obce od SPÚ a pověření starosty a místostarosty obce k
podpisu žádostí.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Podání informace o prŮběhu zad,ávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci
Veřejné zakázky vedené pod názvem ,oYýstavba chodnílrů a Yeřejného osvětlení
podél místní komunikace v Čisté - I. etapa6', informace o výběru áodavatele
stavby. Projednání a návrh na schválení podpisu Smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem, pověření starosty a místostarosty obce k podpisu smlouvy.

Dne 15.6. 2021 byla rozeslána Výna a zadávací dokumentace pro podání nabídlql na
zakázlru malého rozsahu na stavební práce s termínem odevzdání nabídek do 2 ].7.
202] do ]0.00 hodin.
Dne 21.7. 2021 zasedala na OÚ komise ve složení (Ing, Klára Soukupová - LK
Advisory, starosta a místostarosta obce) ve věci ,,Hodnocení nabídek'o, Tato komise
posoudila a vyhodnotila 2 odevzdané nabídlry:

, INGSTAV Dolrsy s,r,o,, KlůčekB78, 472 01 Dolrsy (5,089.]78,79 Kč bez DPH)
- H-INTES s.r.o,, Pod Borkem 3]9, 293 01 Mladá Boleslav (4,032,7]9,06 Kč

bez DPH).

Cenové nabídlry neodevzdaly tyto poptané společnosti;
- StavebníJirma Neumann s.r.o,, Jugoslávská 2090/25, 276 01 Mělník
- Stavby Koťátko s.r.o., Špálova 2g5, 507 43 Sobotka
- Šnajdr Stavby Mělník s.r.o., Panešova 352], 276 01 Mělník

Hodnotící komise zkontrolovala všechny předložené nabídlcy, Hodnocení bylo
provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek s hodnotícím ]rritériem - nejnižší
nabídková cena bez DPí!.
Na základě výše uvedených slatečností komise doporučuje zadavateli podepsat
Smlouvu o dílo se stavební společností H-INTES s.r.o., Pod Borkem 3]9, 293 0] MIadá
Boleslav (4,032.7]9,06 Kč bez DPH),

"
ZO schváIilo podpis Smlouvy o dílo se společností H-INTES s.r.o. a pověření starosty
a místostarosty obce k podpisu smlouvy

8.



Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

9. Projednáni7,áméru obce č" 2na2l o odprodeji části obecního pozemku p. č.
732tI0 v lokalitě Čista Týnec o přiblřné vYměre 104 m2
Záměr obce Čistá byl řádně vyvěšen 23.6,20i1 a sejmut g.7.2021,

,Iedná se o ŽÓdost o odkoupení části lesního pozemku z důvoú,t přístupu z obecní
komunikace na sou]qomý pozemek \RD č.p. 35 ftádost podala dne it.d.zozt pantq B,- t,a. čistáO, Dne ]8,8,202] sb sešla na oÚ komtse izo
Zdeněk Tyšer, Ing. Z. Doušová, Marta Dubayová) na otevírání obálek. Nabízená cena
Qediný zájemce M.J-, je I30,-Kč/m2 celkem cca ]3. 520,- Kč,
Komise doporučila ZO prqdej části pozemku za nabídnutou cenu,

"Us&qge"ryÉg.p.§$rrli{gl§tv§-9,b_qe.š-í§j,9._34:?,Q3X
ZO schválilo prodej Části lesního pozemku o přib}ižné výměře 1O4 m2 p. é.732lI0 za
cenu 130,-Kélm2pí.M. il, t.č. čisiál
Výsledek hlasování: pro 7 (ZO Dubayová se dostavila naYZv 17.19 h)

proti 0
zdržel se 0

l"0. ProjednáníZáméru obce č.312021o odprodeji o}ecních pozemků p,č.274t4, p.č.
274/5, p. č" 755/3o p. č. 76112 a p. č. 26813 v k" ú. Čtta - Puu p. B. nádraží"
Záměr obce Čistá byl řádně vyvišen 4,8,2021.
Jedná se o Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce p. č, 274/4 - výměra l55
m2, p. č, 274/5 -výměra 395 m2, p,_č,755/3 -výměra 3] m2, p. č.76l/2 -ytJněra 207
m2 a p, č, 268/3 -výměra B] m2. Žádost podal dne 7.6.202I Ing.D,
Dne ]8.8.202] se sešla na OÚ komise na otevírání obólekve složení - Z. Tyšer, M,

'ry':T;:á,ť,r,:::;tr?::,#í;T,í3líť§ái?í;|FGť,ťů
Komise nedoporučila ZO prodej těchto pozemků z důvodu nízké nabízené ceny.
Jednotliví členové komise doporučili následující minimální částku:
Ing. Z. .Doušová ]30,- Kč/m2
Marta Dubayová 200,- Kč/m2
Zdeněk Tyšer ]00,- Kč/m2

{Jsnesgní zastqpjtelst!,4. o}.lc_e_NE BYt.{} nři !nío.
ZO neschváli|o Zámér obce č.312021- prodej pozemků v celkové výměře 869 m2
za celkovounabízenou cenu 50.000,-Kč,t1. cca 57,50Kělm2

Výsledek hlasování: pro 0
proti7
zdržel se 0



11. ProjednáníZáméru obce č.412021o odprodeji části obecního pozemku p.č.
732l10
Záměr obce Čistá byt řádně vyvěšen 4,8,2021. Jedná se o Žádost o odkoupení části
lesního pozemku 732/10 o přibližné výměře 94 m2 u č.p. 51 - žádost podal dne
29.6. 202 ] I"g 

- 

maiitel nemovitosti č.p.e
Dne ]8,8,202] se sešla na OU komise ve složení ZO ZdeněkTyšer, Ing. Zdeňka
Doušová a Marta Dubayová na otevírání obátek. Celková nabízená cena (jediný
zájemce t"s 

-), 

za odkup činí cca ]2.20a,- Kč, tj. I30,- Kč/m2.
Komise doporučila ZO prodej části pozemku za nabídnutou cenu.

"U,ega§g!}Lae§.ť;-qul§!§jyaglrtle_qíslr,*3§r?02*1
ZO schválilo prodej části lesního pozemku p.č, 732110 o přibližné uíměře 94 m2 za
cenu 1 3 0,-K ó/ m2 IngJ, vlastníkovi nemovitosti e.p.| Čista.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

12. ProjednáníZáltélu obce ě. 51202| o odprodeji části obecního pozemku p.č. 5201186
v lokalitě u MS Cistá o přibližné výměře 176 m2.
Záměr obce Čistá byl řádně vyvěšen 4.8,202]. Jednalo se o Žádost o odkoupení části
pozemku p.č. 520/]86 o přibližné výměře 176 m2 u č. p. 277 (u M$. V rcrmínu pro
odevzdání nabídek (do středy 18.8.201 do 15.25 h) NEBYLA na OÚ Čistó odevzddna
žúďná nabídka.

13. ProjednáníZáménu obce č.61202I o odprodeji části obecních pozemků p. č.
206195 o přiblřné výměře 223 m2 a p.č. 206lL00 o přiblřné ",-ýměře 22 m2
v lokalitě Nová Cistá (U Vrbičky).
Záměr obce Čistá byt řádně vyvěšen 4.8.202] a sejmut 20.8.2021.
Jedná se o Žádost o odkou,pení částí pozemků ve vlastnicNí obce (Žódost podal dne
27,7.2021po,],CČistaa,p,O,Dne]8,8,202]sesešlanaoÚkomise
(ZO ZdeněkTyšer, Ing, Z. Doušová^a M. Dubayová) na otevírání obálek, Opět byl
jediný zájemce, o to M,- čistáJ Nabízená cena je ]30,- Kč/m2.
Komise doporučila ZO prodej čdsti UPRAYENYCH pozembů za nabídnutou cenu,
Pruh mezi pozemkem p.č. 768 a stóvající hranicí pozemku p.č. 206/99 (cca 22 m2)
komise doporučuj e NEP RO DAT.

U_$l e s en í za s t*q p 
i te htv q o_bg gt§Jglg 

"3 
6 :ZgZ!

ZO schvá|i|o Zám& ó. 61202l a odprodej části pozemků p.é.206195 ap.é.2a6lI00 za
cenu 1 30,-Kčlm2 panuM_-, Čista J
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0



14. ProjednáníZáměru obce č.7l2021o SivtĚnĚ části obecních pozemků p.č.
520/138 (přiblžná výměra 87 m2) a p. č. 54513 (přiblžná výměra 17 m2),za
pozemky v soukromém vlastnictví p.č. 54519 (přibtžná výměra 50 m2), p.č. 545/6
(přiblžná výměra 5 m2) a p.č. 152 (přiblžná výměra 29 rn}).
Zóměr obce Čistá o Směně pozemků byl řádně vyvěšen 4.8,2021. Jedná se o schválení
podpisu budorylo§glou,!! o směně pozemků" mezi obcí Čisú ,J

---
Navrhovatelé nabízí směnu výše uvedených pozemků, které by přešly do j.ejich
vlastnictví o celkové výměře ]04 m2, (

Do vlastnictví obce by touto směnou přešly pozemlql o celkové výměře 84 m2.

U§ll-es*e+lzeg[s-pi§,J$-ylp*g.bse_šls3q§7:?,023_
ZO schváliLo Zámér é,7/202l o směně po_zemků a podpis Smlouvy na Směnu
pozemků pto marůelé Hll ČttaŮZ g+ Zz Čistlo celkové pŤ"blížnérlýměře
l04 m2.
Do vlastnictví Obce Čista pre3Oe směnou celková píiblížnávýměra pozemků 84 m2.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

15. ProjednáníŽádosti o odprodeji části obecního pozemku p,é.lTLl3,t<. ú. Čistá u
Mladé Boleslavi.
Dne 5.8.202I podati JJP VJf uJ Čxtaf}la oÚ Čistá Žódost o
odprodej části obecního pozemku p.č, 77 U3. Pro úplíost bylo uvedeno, že Obec Čtstá
nemd o_ovinnost ZYEREJNIT Záměr o prodeji pozemku na základě jakékoli žádosti,
Obec Cistá již dříve avizovala, že prodeJ předmětného pozemku nemažuje,

Poznámka ZO Wadimíra Hrubého: ZO Wadimír Hrubý uvedl, že je v tomto boduve
střetu zájmŮ, na tuto skutečnost upozorňuje a požaduje uvést tuto okolnost do zápisu.

odprodej části pozemku p. č.

Výsledek hlasování: pro 3 (M. Dubayová, ing. K. Fikar, V. Hrubý)
proti 4 (Z.Tyšer, L. Miler, Ing.Z. Doušová, J. Martinec)
zdržel se 0

16. Podání informace o Rozpočtovém opatření č,512021, a rozpočtovém opatření č.
612021 schválené starostou obce.
RO. č. 5/2021 - zastupitelům obce byla podána informace, že se jedná o neplánované
daňové výdaje na různé opravy (V.O., komunální technika, oprava obecních budov)

RO č, 6/2021 - zastupitelům obce byla podána informace, že v příjmech se jednó o
neplánované přijetí dotace na Covid-]9 od lcraje ave výdajích o další nóklady na
těžbu dřeva postiženého kůrovcem.

zo neschválilo
17I13 v k.ú. Čista.



1,7. Doplněný bod -Zvyšenízákladního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav a.s.
Jednó se o návrh na schválení nepeněžního vktadu obce Čistó do společnosti VaK
M]adá Boleslav, a.s., jehož předmětem je vodovodní infrastruktura tak, jakje popsána
a oceněna ve znaleckém posudku, když nepeněžity vklad byl oceněn částkou.2]7,200,-
Kc.

Uwspstza§lwtg§tve_9-bp-o*s&L§&Z02-L
ZO schválilo nepeněžitý vklad Obce Čistá tak, jak je popsana a oceněna ve znaleckém
posudku vy,pracovaném společností Ceská znalecká, a.s., ě. posudku 6060-12-202I
částkou ZI7 .Z00,-Kč a souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti
VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 2g3 22 Mladá Boleslav-s tím, že tímto
nepeněŽitým vkladem bude upsáno 145 kusů kmenových akcií. Dále pověřuje starostu
obce k veške4ým úkonům s tím souvisejícím, zejménak uzavření smlouvy o upsání
akclí, smlouvy o vkiadu a protokolu o předaní nepeněžitého vkladu.

Výsledek hlasování: pro 6 (Z.Tyšer, L. Miler, Z. Doušová, J. Martinec,
K. Fikar, M. Dubayová)

proti 0
zdržel se 1(V. Hrubý)

18. Doplněný bod - Částečoé upuštění nájemného v pronajatých obecních
prostorách z důvodu Covidových opatření.
Dům služeb / Kosmetika za období od ],].202] do 2,5.202], částka 2,4]9,-Kč
Dům služeb /Masáže za období od ],1.202] do 2.5.202], částka 2.66],-Kč
Dům služeb / Kadeřnicní za období od ].].202] do 20.6,202], částka 3,7]8,-Kč
Restaurace na Hřišti za období od ].4.202] do 20,5.202], částka 3.167,-Kč

{Jsrtegp$i za§!gelbbtya-ebs§.-č!§!g-§9:aCI21
ZO schválilo upuštění nájemného ve výše uvedených obecních provozovnách
z důvodu covidových opatření a vládních naíizení.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

19. Ostatní informace
- Stavební úpravy ve Sběrném dvoře - Dne 13.7,2021 bylo provedeno předání

a převzetí staveniště. V průběhu měsíce 07/2021 byly provedeny bourací práce,
zemní práce a realizace základů. V současné době se provádějí práce na
svislých konstrukcích (zdivo s KB bloků).

- Autobusový záliv Stránka - Dne 21J.2021bylo na obec zasláno Územní
rozhodnutí o umístění stavby, V současné době se připravují podklady pro
zís kání St av ebního p ov ol ení.

- DeŠt'ov ákana|lzace v části obce Čistá Stránka - Dne 17,5,202í bylo na
obec zasláno Územní rozhodnutí o umístění stavby. V průběhu měsíóe 07/202]
byla zpracována Zadávací dokumentace pro VŘ, Dne 25.8.2011 byta
kompletní Zadávací dokumentace k VZMR na dešťovou kanalizaci neřejněna
na proJilu zadavatele, Jedná se tedy o ,,otevřenou" výmu, Termín pro podání
nabídekje 1.10.2021.



- Projektová dokumentace Splašková kanalizace v obci Črcta - Drle
I6.7.2021 bylo na obec zasláno Územní rozhodnutí o umístění stavby ,,Čistá -
výstavba kanalizace" a ,,Čistá, výstavba kanalizace Čerpací stanicá odpadních
vod a Výtlak". V současné době se stóle připravují podklady pro získání
Stavebního povolení.

- Dne 29.7.2a21, bylo na OÚ Čtstá zasláno sdělení, že radct Středočeského lcraje
s c hv ál i t a p o s Íry tnut í do t a c e pr o s tř e clni cN íyn v eř ej n o pr áv ní s ml o uvy
z Programu 202] pro poslqltování dotací z rozpočtu Středočeského lcraje na
podporu včasné přípravy projektů EU 2021 ve výši 500,00a,-Kč na PD
Yýstavba kanalizace. Veřejnoprávni smlauvu by rnělo schvalovat
Zastupitelsno Středočeského lcraje dne 13"9.2a21,

- Stavy na obecních účtech ke dni 30.E. 2021
- Yěžný účet KB 5,023 tis, Kč
- CNB 5,089 tis. Kč
- Spořící úěty KB, Čnnss !,274 tis. Kč

Celkem je na obecních účtech k 30"8.202í t7,326 tis. Kč"

20. Diskuse

- ZO Dubayová - uvedla, že lituje dělníky ve Sběrném Dvoře, kteří mají špatné
podmínky pro práci (nepříznivé počasí) a nevyhowjící stavební techniku.

- Odpověď starosty - obec má podepsanou řádnou Smlouvu o dílo i techniclql
do.zor, který dbá na kvalitu odváděné práce.

- ZO í{rubý - kdy se započne s realizací spiaškové kanalizace
- Odpovědo starosty - když budou připraveny všechny podklady pro stavební

povolení a získdme Stavební povolení, budou zpracovány prováděcí
dokumentace, výkaz výměr a rozpočet, teprve poté můžeme podat žádost o
dotaci. Zatím v této oblasti není v současné době vypsán žádný dotační titul.
Předpokládá se, že počátkem roku 2022 snad nějaka výma bude vypsána, poté
se zašle žádost se všemi podklady - předpoklad je v i, pololetí 2022, Poté se
nějafu čas budou žádosti hodnotit a snadv průběhu roku 2022 budeme znát
výsledek.

- ZO Hrubý - pokud se bude realizovat chodník a poté kanalízace, nebude potó
ohrožena dotace na již provedené dílo chodníku? Nebudeme muset vracet
dotaci z důvodu, že bude zasahováno do nového chodníku?

- Starosta odpovědél,- dotace na chodník by z tohoto důvodu neměla být
v žádném případě ohrožena. Přesto ještě vše prověřím.

- ZO F'ikar - proč se musí plot a podezdívka -anZelůIbourat, to šířka
siinice nestačí?

- Oďpověď staros§ - je to nejužší místo místní komunikace a musí se tam ještě
umístit T/eřejné osvětlení, a proto je v tomto místě obecní pozemek potřebný.

- Zú I{rubý - ještě uvedl, že dle hn,anic v KN je stávající šíře komunikace
dostačující, a proto nechápe, proč musí odstranit oplocení.



Starosta ukončil veřejné zaseďánív 17z52 hodin.

ověřovatel

starosta obce

cvěřovatel.

Místostarosta obce
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