
OBEC ČISTÁ
Zópis z Veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného

dne 70,77. 2021 od 17:00 hodin na sóle KD
5/2021

Přítomni: Zdeněk TyŠer, LeoŠ Milero Ing. ZdeňkaDoušová, Jaroslav Martineco
Marta Dubayová, Vladimír Hrubý

omluveni: Ing. Karel Fikar (dostavil se až v průběhu jednání)

Přítomnost občanů (dle podepsané listiny přítomných): 6

Navržený program

1. Zahájení -prezentace členů ZO

2. Určení ověřovateiů (§ 95 odst.l zákonao obcích) azapisovatele zápisu

3. Schválení programu

4, Kontrola Plnění usnesení z minulého jednání - projednání zápisu z Veřejné}1o zasedání ze
dne 30.8.2021

5. Projednání Návrhu Střednědobého rnýhledu obce na roky 2022-2024.

6. Projednání návrhu na schválení IJzavřeníVeřejnoprávní smlouvy na dotaci pro
SPlaŠkovou kanalizacÍ- Projektová dokumentace stavby, se Střédoče§kým krajem z fondu
podpory věasné přípravy projektu EI] 202I

7. Projednání návrhu na schválení bedrylatného nabytí pozemku p.é.520/129 oťyméře799
m2,ktery je ve vlastnictví SPÚ Praha - jedná ." o poŽ"*ek, kóe je místní obecní
komunikace u MŠ Čista.

8. Projednaní návrhu na schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo narealizacr veřejné
zakázkY malého rozsahu s názvem ,,Sběrný dvur Čistá - stavbď'. Jedná se o Změnu
sjednaného rozsahu a ceny dilaz důvodu provedených změn.

9. Podaní informace o pruběhu zaďávacího řízení na rrýbě1 dodavatele krealizacíVeřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,Čistá u MB - Dešťová kanalizace
v Části obce Stránkď', informace o výběru dodavatele stavby. Projednání návrhu na
schválení PodPisu Smlouvy o dílo s doporučeným dodavateiem, pověření starosty a
místostarosty obce k podpisu smlouvy.

10. Projednaní návrhu na schválení podpisu Smlouvy o zřizení služebnosti k umístění a
Provozování komunikaČního vedení azařízeníve prospěch společnosti CETIN nap.č.
51911 ap.č.769lI pro RD v lokalitě Týnec IiI (zaštavitelná plocha Z 16).



11. Projednání návrhu na schválení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zíízenívěcného
břemene mezi obcí Cistá a GasNet, s.r.o. na přeložku plynárensk ého zaŤizení pro č.p. 27 5.

12. Projedn ání Žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce čistá p.o. 5201186 o
pŤíblížné výměře 176 m},t<.tr. Čista u Mladé Boleslavi

13. ProjednáníŽádostío koupi části pozemků ve vlastnictví obce Čistá p.ě.770l3,216lt4g,
520/135,77012 o celkové výměře 83 m2 (nově navrženo jako 77olsý.

14. Podání informace o rozpočtovém opatřeníě.7l20zl arozpočtovém opatřeníč.8l202I.

15. Ostatní informace

16. Diskuse

1,7. Závér

Vyvěšeno dne: 3. ] ], 202 ]
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 3.]].202]

1.

2.

Sejmuto dne : 1 2, I 1. 202 1

Jednání zahájil starosta obceo který prohlásilo že jednání zastupitelstva obce bylo
řádně Oznámenoo Svoláno a Vyhlášeno. Konstatovalo že zastupltelstvo se sešlo
v PoČtu 6 zastupitelŮ, a je tedy usnášeníschopné, Zápis z minulého zasedání byl
ověřen starostou a místostarostou obce a ověřovateli Ing. Zdeňkou Doušovou a
Jaroslavem Martincem.

ZO Projednalo návrh na ověřovatele zápisu a usnesení - Martu Dubayovou a Leoše
Milera.
Zapisov atelem byl a navr žena Jana Uhlířová

zo schválilo navržené ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení

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

proti 0
zdržel se 0

Schválení programu

ZO schválilo program dnešního VZ

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0



1

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání - projednání zápisu z veřejného
zasedání ze dne 30.8.2021
ZáPis ze zasedóní zastupitelstva obce ze dne 30.8. 2021 byl podepsán ověřovateli
zápisu Ing, zdeňkou Doušovou a Jaroslavem Martincem, místostarostou a starostou
obce. Kontrolu usnesení přečetla Ing. Z. Doušová, předsedafinančního výboru.

Projednání Návrhu Střednědobého výhledu obce na roky 2022-2024.
Ndvrh Střednědobého výhledu byl řádně vyvěšen dne ]5.]0, 2021. Je to Střednědobý
výhled rozpočtu obce na období 2022-2024, předpoklddaný objem příjmů a výdajů.

ZO schválilo Střednědobý výhled obce na období 2022-2024

Výsledek hlasování: pro 5 (Z. Tyšer, L. Miler, Z. Doušováo J. Martinec,
M. Dubayová)

proti 1 (V. Hrubý)
zdržel se 0

Projednání návrhu na schválení Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro
SPlaŠkovou kanalizaci - Projektová dokumentace stavby, se Středo8eským krajem
z fondu podpory včasné přípravy projekťu EU 202I.
Dne 13.9. 202I Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotace ve výši
500.000,-Kč,
Usnesení zastupitelstva obce číslo 43-2021
ZO schválilo Uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem na dotaci pro
SPlaŠkovou kanalizacíve výši 500.000,-Kč a schválilo podpis smlouvy starostou a
místostarostou.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0
zdržel se 0

Projednání návrhu bezúplatného nabytí pozemku p.č,520tl29 o výměře 799 m2,
ktery je ve vlastnlc§í SPÚ Praha - jedná se o poze.ineko kde je mistni obecní
komunikace u MŠ čiste.
Na VZ dne 30.8. 202I byl schválen podpis Žádostt obce o bezúplatný převod pozemku
od SPÚ. Nyní se jedná o schválení^bŮúplatného nabytí p.č, 520/129 do vlastnictví
obce,

ZO schválilo beáplatné nabytí pozemku p.ě. 520lI29 v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi
o výměře 799 m2 od spu a pověření starosty a místostarosty obce k podpisu.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0



8. projednání návrhu na schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,rsběrný dvůr čistá - stavbaú..
Jedryá se o Změnu sjednaného rozsahu a cely díla z důvodu provedených změn,
Yýsledný rozdíl je + ]4.909,-Kč,
Usnesení zastunitelstva obce číslo 45-2021
ZO schválilo podpis Dodatku ě. 2 ke Smlouvě o dílo narealizact,,Sběrný dvůr Čista _
stavbaoo a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Podání informace o prŮběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele k realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem orčistá u MB -
DeŠt'ová kanalizace v Části Stránkao'o informace o výběru dodavatele stavby.projednání návrhu na schválení podpisu smlouvy o dílo s doporučeným
dodavatelem, pověření starosty a místostarosty obce k podpisu smlouvy.
Dne 25,8.2021 byla na ProJilu zadava_tele meřejněna Výma a zadávací doia,rnentace
Pro Podání nabídlql na zakázku MALÉHO rozsahu na siavební práce s námem ,,Čisttí
u Mladé Boleslavi - Dešt'ovtí kanalizace v ěústi obce strdnkA" s termínern odevzdání
nabídek do 1.10.2021 do 10.00 hodin,
Dne 1.10.2021 zasedala na OÚ komise ve složení (Ing, Klóra Soulalpovó - společnost
LK Advisory, starosta a místostarosta obce) ve věci ,, Hodnocení nabídek", komise
posoudila avyhodnotila 2 odevzdané nabídlry:

- STAVOTRANS s.r.o., Čemá silnice'369,2g5 01 Mnichovo Hradiště
(1,.950.37I,25 Kě bez DPH)

- Stavební ťttmaBalcar s.r.o., T.N. Koutníka 1644,565 01 Choceň
(1.623.776,56 Kě bez DPH)

Hodnocení bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek s hodnotícím lcritériem
- nejniŽŠÍ nabídková cena bez DPH. Rozpočtová částka dle oceněného rozpočtu
z dubna 2020 byla 2,05].83],-Kč bez DPH.
Komise doporuěila podepsat Smlouvu o dílo se stavební společností Stavebnífirma
Balcar s.r,o,, T.N. Koutníka ]644, 561 0] Choceň za nabízenou cenu 1.623,77d,sd re
bez DPH,
Usnesení zastupitelstva obce číslo 46-2021
ZO schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností StavebnífitmaBAlcAR s.r.o. a
pověřilo starostu a místostarostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 4 (Z. Tyšero L. Milero Ing. Z. Doušová, J. Martinec)
proti 3 (Ing. K. F'ikar- dostavil se v 17.10 h, M. Dubayová,

V. Hrubý)
zdržel se 0

10. Projednání návrhu na schválení podpisu Smlouvy o zYaeníslužebnosti
k umístění a proyozování komunikačního vedení azařízeníve prospěch
společnosti CETIN na p.č. 519lL a p.č. 769tl pro RD v lokatitě Ťynó" rrr
(zastavitelná plocha Z t6).

9.

4



Na VZ v ] ]/2020 byl schvólen podpis Smlouvy o Budoucí smlouvě - Stavba na ZP
Z16, PřeloŽení podzemního komunikačního vedení z důvodu rozšíření místní
komunikace, umístění tohoto vedení do země na obecním pozemku parc.č. 769/] a
5 ] 9/1.

NYní se jedná o návrh na podpis Smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN,
a.S.

Usnesení zastupitelswa obce číslo 471202tr
ZO schválilo po_dpis Smlouvy o zíízeníslužebnosti ve prospěch společnosti
CETIN a.§. - přeložení podzemního komunikačního vedení

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

11. Projednání návrhu na schválení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zíízení
věcného břemene mezi obcí Čista a GasNeto..r.o. ou přeložku plynárenského
zařízení pro č.p.275.
Jedná se o Žádost na podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
,,PřeloŽka Čistá u MB, prodloužení-STL plynovodní přípojlql pro č,p, 275, č. stavby
8800096966 (P pozemekpanaM '),
Usnesení zastupitelstva obce číslo 48-2021
ZO schválilo PodPis Smlouvy o smlouvě budoucí se společností GasNet s.r.o. na
přeložku plynárensk ého zaŤízení pto č.p. 27 5.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

12. ProjednáníŽádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Čistá p.č. 520/186 o
výměře přiblžně 1,76 m2, t<. ri. Čiste u Mhdé Boleslavi.
Dne ],]0. 2021 podal J G , Č*ta 277 na OÚ Č*ta žádost o odkoupení části
Pozemku ve vlastnictví obce. V prvotní žádosti ze dne 23.7. 202] bylo odkoupení části
Pozemku z dŮvodu výstavby nového plotu a přičlenění obecního pozemku ke svému,
Starosta obce Čistá pro Úplnost zopakoval,-že obec nemá poviniost meřejnit Záměr o
Prodeji pozemkŮ na základě jakékoli žádosti, pokud takové pozemfu nehódlá prodat.
Nicméně je zapotřebí rozlišovat jednotlivé žódosti, zejména jejich odůvodnění,

ZO neschválilo prodej části pozemku p.č. 5201186.
Výsledek hlasování: pro 1 §. Hrubý)

proti 4 (Z. Tyšero L. Milero ing. Z, Doušováo J.
Martinec)

zdržel se 2 (Ing. K. Fikar, M. Dubayová)



13. ProjednáníŽádosti o koupi části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 770tg,206lL4g,
5201135,77012 o celkové v/měře 83 m2 (nově navrženo jato z70l8).
Dne 12.9, 202I podali Ing. J, Ir a H, L V, ' Čtstá 279 na oÚ žádost
na rozšíření stóvající zahrady pro budoucí výstavbu budovy pro výkon
fyzioterapeutické praxe. Žadatelé v příloze Žádosti uvedli,-Ze by tuto službu jistě
občané Čisft uvítali a žadatelka tyit tara vyjednala smlouvu s pojišťovnoi. Starosta
navrhl vyŽádat si od manželů Vytlačilových detailnější využití pozemlat a poté by
zastupitelstvo na příštím veřejném zaseddní mážito prodej výše uvedeni,cn ustt
pozemků,

14. Podání informace o RozpoČtovém opatření č. 7l2021a rozpočtovém opatření č.
812021 schválené starostou obce.
RO. ě. 7/2021 - zlstulitelům obce byla podána informace, že se jedná v příjmech o
navýšení daní právniclqlch osob, o příjmy na volby a příjem dotáce ,r rjridbu
stromŮ. Ve výdajích např, o práce v lese, opravy litinových křížů a kapti,rlq, a výdaje
na volby.
RO Č. 8/2021 - zaýuPitelům obce byla podána informace, že v příjmech se jedná o
dotaci na vyrovnání daní, ve výdajích o přesun nečerpanýchfiiaicí na chodnílql, které
byly přesunuty na stavbu Sběrného dvora.

15. Ostatní informace
a. Stavební Úpravy ve Sběrném dvoře - Dne 13.10.2021 se konalo řízení o

Odevzdání a převzetí díla a dne 20.10.2021 byl podepsán Zápis o odstranění
vad a nedodělh,l z řízení o odevzdání a převzetí díta a stavbi byla předóna,
Souběžně byla podána Žádost o vydání kolaudačního souhlasi. Kolaudační
řízení se předpokládá v průběhu měsíce listopadu 2021.

b. Chodnft podél místní komunikace - I.ETAPA, V.O. nového chodnftu - I.
a2. část (od Pomníku u křžovatky k místní Poště).
Dne 3-11. 2021 bylo provedeno Předání a převzetí staveniště stavebnífirmou
H-INTES s.r,o. Následně byly zahájeny práce na realizaci l. čósti, q 7g práce
na deŠťové kanalizaci, Próce se budou provódět dte klimaticlrych možností,

c. Projektová dokumentace Splašková kanalizace v obci Čista -v současné
době se stále připravují doplňující podktady pro získání Stavebního povolení,
Na Část ,, Odkanalizování obce" jsou potřebné dokumenty k získání Stavebního
Povolení kompletnÍ. Stále se dokončují podklady pro Čerpací stanici
odpadníchvod a Výtlak (přivaděč na trase Č*ta - Hrdlorezy), Z těchto důvodů
stavební povolení očekáváme až počótkem příštího rolal 2022,

Stavy na obecních účtech ke dni 31.10.2021
Peaý úěet KB
CNB

3,642 tis. Kě
5,403 tis. Kč

Spořící účty KB, Čuss I,217 tis. Kč

Celkem je na obecních účtech k 31.10.2021 10,262 tis. Kě.



16. Diskuse
ZO M. DubaYová - nové kontejnery ve Sběrném Dvoře umístěné pod novou
střechou -mázato, že je mezi nimi málo místa a občané se tam s Ódpady
budou špatně pohybovat
Odpověď §taro§ty - není to finální řešení, po otevření sběrného dvora
uv idíme a ev entuelně r ozmíst ění kont ej nerů přizpůs obíme,

P. Mr - parkování kamionů před OÚ firmou Kaskadér Transo dopgsud
tam Parkujííkdyžtouto dobou už měly parkovat na vlastním pozemku firmy.
OdPověď místostarosty a starosty obce - s majitelemfirmy jsme někotilcrót
jednali, jeho stavba pollračuje sice pomalll, ale v příštím roce by měly tramiony
postupně parkovat v novém areálu,

ZO Dubayová - kritizuje vedení obce, že nedostává informace o dění a
záměrech obce z OU, ale dozvídáse je až zeZpravodaje nebo ve chvíli, kdy je
akce nealÍzována, případně od oběanů. Dále se domnívá, že i hlášení o
svolání vZ Zoje málo a požaduje hlásit alespoň 3x denně pŤedYZ Zo.
Starosta odpověděl - každý zastupitel má možnost přijít na OU a informovat
se o Plánovaných akcích a realizacích, Polud se zastupitel nezajímá o dění v
obci, nemŮŽe informace dost dobře získat. Hlášení o svolání VZ ZO je na
Úředních deskách i nawebových stránkách. Kdo bude chtít přijít na VZ, takna
VZ přijde.

ZO Hrubý - jak pokračuje řešení špatného ovzduší pocházqicí z Dehtochemy
odpověď starosty a místostarosty - to jsou spíše otóztE na Bělou p. B.,
nělrolik jednání s vedením města proběhlo, zatím bez úspěchu. Naše obec
navrhla objednat měření ovzduší cca za 300 tisíc korun. V té době by se
PřidalY také obce Plužná a Katusice. Po nedávném zahoření ve /irmě jsme
bohuŽel neobdrželi žádné zprávy o kontrole ŽP a ze zásahu hasičů i lcdyž jsme
o to město Běló p. B, požádali. Pravidelné kontroly údajně probíhají a
naměřené hodnoty jsouv normě, Starosta navrhl opětovnou návštivu na MěÚ
v Bělé p, B, a Zo Dubayová požádala, že se jednání take zúčastní.

ZOHrubý - jak pokračuje oprava kostela v Čisté
§tarosta odpověděl -poslední podklady pro žódost o zařazení kostela do
Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2022 jsme připravili
v zdří tohoto rola,l a vše potřebné zaslali na Bislalpsní Litoměřicke. Výsledek
bude znám nejdříve počátkern roku 2022,

ZO Hrubý - obec zakoupiia k veřejnému vytlžítí2malé fotbalové branky,
jejich umístění není vhodné
Starosta odPověděl - o umístění branek budeme jednat, Zvažujeme přemístění
doČasné přemístění mimo hrací plochu. Starosta také zmínil, že ie objednán
nový plot podél víceúčelového hřiště v čósti u Restaurace

P. D - měl dotaz na celkové výdaje obce na rekonskukci MŠ a výměnu
stávajících lamp V.O. za úspornější.
OdPověď starosty - výdaje obce doposud vyčísleny nejsou, stále probíhá na
Yedení lcraje posuzování všech výdajů, výstedek bude znám do koice tohoto
roku. Na druhou otázku jsme odpověděli již na minulém VZ _ postupně se
v obci vyměňují lampy V.O. za úsporné LED lampy.



Starosta ukončil veřejné zasedání v 18:16 hodin.

ověřovatel ověřovatel
MartaD,abayoiá
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\ffii


