OBEC ČISTÁ

Zúpis z Veřejného zasedání zustupitelsna obce konuného
dne 75.72. 2021 od 17:00 hodin na sále KD
6/2021
Přítomni: Zdeněk Tyšer, Leoš Milero Ing. Zdeňka Doušová, Jaroslav Martineco
Marta Dubayová, Vladimír Hrubý
Omluveni:
Přítomnost občanů(dle podepsané listiny přítomných): 15
Navržený program

1.

Zahájení -prezentace členůZO

2.

Určeníověřovatelů (§ 95 odst.1 zákona o obcích) azapisovatele zapisu

3.

Schválení programu

4.

Kontrola plnění usnesení z minulého Veřejného zasedání - projednání zápísu zYeřejného zasedáni ze dne 10.1 1 . 202I

5.

Projednání Návrhu Rozpoětu obce na rok2022.

6.

Projednání návrhu na schválení Obecné závazné vyhlášky é. Il202l o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství

7.

Projednání návrhu na schválení Obecně závazné vyhlášky č.2l202I o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8.

Projednání návrhu na schválení Smlouvy o zajišťováru afinancování dopravní ob_
služnosti - veřejná autobusová doprava

9.

Projednání návrhu na schváleníZávazných ukazatelů pro ZŠa MŠČista pro rok
2022ve výši 700 tisíc Kč.

1,0.

11.

Projednárunávrhuna schváleníŽádostio souhlas s poskytnutím sponzorského daru
oď ZO L. Milera pro rok 2022 ve výši 1 17 .792,- Ké.

Projednánínávrhuna schválení Smlouvy o výpůjčcemezíobcí Čistá a ZŠa MŠ
Čttao bezúplatnémužívánímovitého a nemwiiého majetku po stavebních úpraváchapřístavbě MŠ.

12.

Projednání návrhu na schválení Smlouvy o výpůjěce nově odděleného pozemku
p.ó. 5201204 (výměra366 m2) mezi obcí Čistá a Krajským PÚ pro Stredoeeský
kraj - jedná se o částzabrady v areálu naŠa Šn.

13. Projednání a návrh na

k3LI2.202L

14.

schválení Zahájení provedení fyzické a účetníinventury

Projednání návrhu na schválení poskytnutí dotací a ťrnančníchdaru pro rok2022
místnímneziskovým organizacím a spolkům a Knihovně Ml. Boleslav.

15. Podání

informace o Rozpočtovémopatření č.912021 schváleného starostou obce.

16. Ostatní Informace
17.

Diskuse

t8. Závěr

Vyvěšeno dne: 8. 1 2, 202 1
VyvěŠeno na elekíronické Úřední desce:

8.12.2021

Sejmuto dne; ]7.t2.2021

1. Jednání zahájil

starosta obceo který prohlásil, že jednání zastupitelstva obce bylo
řádně Oznámeno, Svoláno a Vyhlášeno. Konstatovalržezastupitelstvo se sešlo
v poČtu 7 zastupitelŮ, a je tedy usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání byl
ověřen starostou obce a ověřovateli Martou Dubayovou a Leošem Milerem.

2, ZO

projednalo návrh na ověřovatele zápisu a usnesení - Ing. Zdeňku Doušovou a
Jaroslava Martince.
Zapisov atelem byla navržena Jana Uhlířová
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schválilo navrženéověřovatele

Výsledek hlasování: pro

7

proti 0
zdržel se

3.

i,.

a zapisovatele

a

usnesení

(Z. Tyšer, L, Miler, Z. Doušová, J. Maftinec,
M. Dubayová,Y. Hrubý, Ing. K. Fikar)
0

Schválení programu
iJs;rrr1,1i;tl1,lii ;lri|s;-i:.-i:lili)iijejiíjúr:líiL (],iL)ť,)()

zápisu

i!irs]lo ]jl]

ZO schválilo program dnešníhoVZ
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

,,'),ťil?,):

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání - projednání zápisu z veřejného

zasedání ze dne 10.11.202I
Zápts ze zasedétnízastupitelstva obce ze dne 10.11, 202I byl podepsán ověřovateli
zápísu Martou Dubayovou a Leošem Milerem a starostou obce. Kontrolu usnesení
přečetl ing. K, Fikar, předseda kontrolního výboru.

Projednání Návrhu Rozpočtu obce na rok2022,

Návrh Rozpočtu na rok 2022by| řádně vyvěšen dne 29.tL2O2t na úředníchdeskách a
na webových stráŇách obce a všichni zastupitelé se mohli k návrhu rozpočtu vyjádřit.
RozpoČet je navržen paragrafový vyrovnaný. Plánované příjmy na íok 2022 jsouve
výŠi18.500 tis. I(č (vč. plánovaných dotací). Plánované v}daje jsou také 18,500 tis.
Kč.
Starosta obce seznámil zastupitele a veřejnost s hlavními prioritami obce Čistá na rok
2022. Dále všechny přítomné seznámil se stavem financí na obecních úětech ke
dni 30. II. 202I, kteý ěini 12,539 tis. Kč.
tJs;lrilllsi;lilL_í ll;lasi rligtií,.Lliititl;tl:l ,illu,i:tl il.i*ljrl, !j'l,.:.l,iti?,l|,

ZO schvá|ilo Rozpočet na rok 2022 paragrafoý a vyrovnaný,
Výsledek hlasování: pro 7 (Z. Tyšer, L. Miler, Z. Doušová, J. Martinec,
M. Dubayová, V. Hrubý,Ing. K. Fikar)
proti 0
zdržel se 0
Projednání návrhu na schválení Obecně závazné vyhlášky č.112021o stanovení
obecního systému Odpadového hospodářství.
Z dŮvodu novely Zžkonaě, 56511990 Sb,, o stanovení obecního systému OH byly

vŠechny obce a města povinny vydat tuto novou obecně závaznou vyhlášku s platností
od 1 .1 . 2022. Vyhláška nám ukládá upřesnění soustřeďování a tříděníodpadů. Návrh
této vyhlášky byl schválen Ministerstvem vnitra ČR.
.liJs;,ltlstlliltii l,rilsútllltlljiii;]istv:ii

rillo<:c,,

ZO schválilo OZV č. 1l202I

platností od 1. i , 2022
Výsledek hlasování: pro
s

ililsjio

o stanovení obecního systému Odpadového hospodářství
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proti 1
zdržel se
1

{j.:i.,2CI2.;ii

(Z.Tyšer, L. Miler, Ing. Z. Doušová, J. Martinec,
M. Dubayová,Ing. K. Fikar)
(V. Hrubý)
0

Projednání návrhu na schválení Obecně závazné vyhlášky č,212021o místním
poplatku za obecní systém Odpadového hospodářsfví
Tato OZY námnavaz,lJe na vyhlášku o stanovení obecního systému OH. Ve vyhlášce
je uvedena ýše poplatku za odkládání, §voz a tříděníodpadů, a to 600,- Kč/ osobu /
kalendářní rok a 600,- Kč / objekt k rekreaci / kalendářní rok. Platnost i této lyhlášky
je od 1 .I.2a22.
Li
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ZO schválilo OZY č.2l202I o místnímpoplatku za obecni systóm odpadového
hospodářství s platností od 1 .1.2022.

Výsledek hlasování: pro 6

proti 1
zdržel se

8.

(Z. Tyšero L. Miler,Ing.Z. Doušováo J. Martinec,
M. Dubayová,Ing. K. F'ikar)
(V. Hrubý)
0

Projednání návrhu na schválení Smlouvy o zajišt'ování a financování dopravní
obslužnosti - veřejná autobusová doprava.
Jedná se o Změnu dopravní společnosti z původní ARRIVA s,r.o. Kosmonosy na

Integrovaná doprava Středočeského kaje s platností od12.12.ZO2r.Y roce2OZl
náklady naŠÍobce na veřejnou autobusovou dopravu činily I78.244,-Kč. Ekonomická
kalkulace a celková výše zálohy obce pro rok 2022 je stanovena na částku 132,78O,I(Č. Dopiňujeme, že jsme u IDSK urgovali chybějícízastávkl v našíobci Čistá Škola,
která, dle příslibu společnosti bude jezdit až od poloviny ledna 2022 abude doplněna
v jizdnichřádech.
.LJsii,i<lsre;r,lii
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ZO schválilo uzavření Smlouvy

s

IDSK

a místostarosty obce k podpisu smlour.y

],

s upřesněnou platností a pověření starosty

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

9.

Projednání návrhu na schválení,,Stanovenizávazných ukazatelů pro ZŠa MŠ
Cistá pro rok 2022" ve l}ši 700.000,-Kč.
Z áv azný m_ukazatel em s e ro zumí pevně stanovená č ástka pokryvaj íc i pr ov o zní
náklady zŠ,HaŠa Šo.Žádostpodala ďne 23.íL 202I reaitett<á školyi výši
požadované částky vysvětluje zvyšujícímise cenami energií a služeb.
,,l_Jl;]i;ir,,,s;,ll,;lli

ZO

:,ll,,:l;i.t,ill,iii.,tl]lsÉVti 0iii.lr,:c i!Ísji,r;, lj{l,,202ll

schváIrilo Závazný ukazaíel pro ZŠa VtŠČista pro rok 2022

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se
10.

veúši7O0.000,-Kč,

0

Projednání návrhu na schválení,,Žádosti o souhlas s poskytnutím sponzorského
daru" od pana Leoše Milera pro ZŠa MŠČiste .ru .ok 20Ž2 ve úši^1J3.792,- Kč,
Zádost o souhlas s poskytnutí sponzorského daru podala dne23,1L 2021ředitelka
školy. Jedná se o schvál eni Žádosti o souhlas s poskytnutím, přijetím sponzorského
daru pro ZŠa MŠČistá a výše tohoto daru činí1 I7 .792,00 Kě.
.l]Js;jrr'lr,l§(llrjiiL l1ž.iSi,t|lil])xt{}]is;t,z:t cl,]ill:lg .,ij;íy,iitl 5'll'),r|l?

ZO

l:,

schválLilo poskytnutí Sponzorského daru pro

výši Ll7.792,-Kč.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

ZŠa MŠČiste na rok 2022 ve

11.

Projednání návrhu na schválení Smlouvy o vYpůjčcemezi obcí Čistá a ZŠa MŠ
Cistá o bezúplatnémuŽívánímovitého a nemovitého majetku po stavebních
úpravách a přístavbě MŠ.
Jedná se o pořízený obecní majetek vč. vnitřního i venkovního vybavení, kteý obec
cistá předává do užíváni na dobu neurčitou formou rnýpůjčkyvtš Čista.
,,1,]s]trir.:t;t,"lilí;,litt;ritll]ilii.i;jlsiiv:,;1
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ZO schválilo Smlouvu o v}půjčcemezi obcí Čistá a ZŠa MŠČistá o bezúplatném
uŽÍváníobecního movitého a nemovitého majetku v MŠ,na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

12.

Projednání návrhu na schválení Smlouly o výpůjčcenově odděleného pozemku
p.Č.5201204 (výměra 366 m2) mezi obcí Čista a Krajským PÚ Střeaočeského
kraje, jedná se o část zabrady v areálu VrŠa ŠO.
V srpnu 202l jsme podali na Pozemkový fond žádost o bezúplatný převod této části
pozemku. spú našížádostinevyhověl anavrhl řešení formoú wýpůjčkya
bezíplatného uživáni na dobu určitou do 2I.I2.2029.
,il,_Jij]i]iesj(]]i]i]i
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ZO schválilo Smlouvu o výpůjčcepozemku p.č. 52Ol2O4 v areáluMŠ a Šo,
beťuP|atného užívánído 2L12.2029 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7
proti
zdržel se 0

13.

Projednání a návrh na schváleníZahájení provedení fyzické a účetníinventury
obce k 31.12.2021.
Zahájeni inventury bude od 16.12.202l, provádí se každoročně k 3 LI2. daného roku
- fyzická i dokladová část,
i,.J§;lilie,:lj,!:],llí, :,r;ltl;úiliiti;iiú,ejis,irvi,t s},lill:c,l
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ZO schváli|o Zahájení provedení fyzické a účetníinventury k3l.r2.2O2I od 16,12.

202r.
Výsledek hlasování: pro 7

proti
zdržel se 0

14.

Projednání návrhu na schválení poskytnutí dotací a finančních darů pro rok
2022 mistním neziskoqým organizacím a spolkům TJ Slavoj Čistá, oddít stolního
tenisu, FK Slavoj Cistá oddíl kopané, TJ Slavoj Čirta tenisoqý oddíl a Knihovně
Ml. Boleslav.
Poznámka ZO I4adimíra Hrubého: ZO Wadimír Hrubý uvedl, že je v tomto bodu ve

střetu zájmŮ, na tuto skuteČnost upozorňuje a požaduje uvést tuto okolnost do zápisu.
,,lJs;1,1ics;t)lliiil ;li;i]ji,;{,LlilJit()jis[\;lti

ZO schválilo Žádosti
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o dotace pro rok 2022 spolkům a organizacím takto:
TJ Slavoj Čistá oddil stolního
15.0oÓ re (žádost o 15,000 Kč)
FK Slavoj
55.000 Kč (žádost o 79.000 Kč)
Mimo této Částky poskytne obec ještě 24.000,-Kč na sekání fotbalového hřiště

Čistá

tenisu

a jeho okolí formou Dohody o provedenípráce.
TJ Slavoj Cistá tenisoý oddíl
15.000 Kč (žádost o 15.000 Kč)
Knihovna města Mladá Boleslav
2.000 Kč (bylo navrženo)
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VŠechnyuvedené organizace musí k 3 Ll . 2022 předložit hospodařen í za rok 202I . Se
všemi budou podepsány Veřejnoprávní nebo Darovací smiouvy.

Výsledek hlasování: pro 7
proti
zdržel se 0
15.

Podání informace o Rozpočtovémopatření č. 912021schválené starostou obce.
RO. Č. 912021 - zastupitelům obce byla podána informace, že se jedná v příjmech o
navýšenídaňových příjmů a bonusu zatŤídéníodpadů, ve výdajích např. o práce
v lese, opravy VO, oplocení, úpravy a vsaky ve sběrném dvoře.

16. Ostatní informace

Dehtochema: společná schůzka zástupců obce Čistá, starosty Bělé pod
B ezdězem a majitelem Dehtochemy by se měla uskut eěnít ažpo 1 5. 12. 202I,
majitel Dehtochemy je nyní mimo územi ČR. Město Bělá p. B. nám termín
schůzky sdělí, jakmile to bude možné.

Poplatky na §voz komunálního odpadu na rok 2022 ajejich splatnost
(dle noých Obecně závazných vyhlášek): poplatky za odpady v roce 2022
budou ve wýši 600,- Kč/ občana s TP v obci a 600,- Kč za nemovitost pro
,,chataŤe" . Pro obČany s trvalým pobytem, kteří v roce 2022 dosáhnou věku 70
let nadále bez poplatku.

Splatnost poplatkŮ za odpaďy je do
individuální dohoda.

3

LI. 2022 s tím, že pro

,,chataŤe" platí

Staly na obecních účtechke dni 30.11,202t
544 tis. Kč
Yěžný úěet KB
CNB
70,767 tis. Kč
Spořící účtyKB, Čvss 1,218 tis. Kč
Celkem je na obecních účtechk 30.11. 2021.12,539 tis. Kč.
17.

Diskuse

zo

Hrubý - chtěl podrobněji vysvětlit obecně závazné vyhlášky o odpadech
Odpověd' starosty a pí. Uhtířové- Ceníky za odevzdané odpady, popisy

kontejneru v obci a organizace kontejneru ve sběrném dvoře budou umístěny
ve Sběrném dvoře a na webových stránkách obce.

zo Hrubý - dotaz, zdanelze hromadu s bioodpadem na hřišti přemístit do
jiné části obce - narušuje ráz sportovního areálu.
odpověď staros§ - hromada s klestím se pravidelně štěpkuje a kontejnery
s trávou a listím se pravidelně odvážejína komunitní kompostování na
pozemek p. Milera, 'Takžeby již nemělo být místo zallrnuto odpadem jako
v minulosti. Bohužel prozatimjiné místo pro tento bioodpad nemáme.
P. V
- kdy se plánuje zahájení Zpevnéní skalního svahu nad č.p. 9I a 92 a
myslím, že by bylo vhodné pokácet několik stromů v té části. Také by mně

zqímalo, kdo v minulosti schválil vybudovat chodník podél svahu, protože ten
způsobil drobení skály a odtok vody na naše domy.
odpověď starosty - podařilo se nám dokončit výběrové řízenína 1.etapu
tohoto projektu, a to na rea|ízacíDešťové
kanalízace. Počátkem roku2OŽZby
se měla podepsat s vítěznou stavební společností smlouva o dílo. zahájeni
PředPokládáme na jaře 2022. Samotné zajištění l stabíIizace skalního svahu je
součástí2.etapy, které se případně můžerea\izovat až po dokončení1.etapy.

ZO Hrubý -

k rozpočtu - zdaby se nemělo více šetřit a uvedl, že se některé
věci dělají zbytečně. zdůvodnil to tím, aby v době realizace plánované
výstavby kanalizace měla obec více peněz. A kdy se započnéskanalizací?
Starosta odpověděl - starosta obce se nejdříve zastupiiele obce zeptal, jaké
jsou to ty zbyteénévěci co se dělají azdali se mu zd,á, že obec nešetří, itedy
hospodaří špatně. Odpovědi se bohužel přítomní nedočkali.

Dále starosta obce uvedl, ženěklady narealízaci splaškovékana\ízacev obci
zcela jistě přesáhnou výrazné 100 mil. Kč. Dále urrédl, že obec stále nemá
stavební povolení na tento projekt. Předpoklad je 1.čtvrtletíroku 2022.

pí. c.

- reaguji

na šetření a myslím si, že se toho v tomto roce v obci
udělalo hodně aje to vidět. pořád se v obci buduje, vylepšuje, opravuje a
šetření zakaždou cenu není na místě.

Starosta ukončil veřejné zasedání v 18:16 hodin.

Ing. Zdeňka Doušová

starosta obce

ověřovatel

#fr

tostarosta

'a,

obce.

"""""

.,ť"...,(
Leoš Miler

