
OBEC ČISTÁ
ZtÍPis z Veřejného zusedóní zastupitelstva obce konuného

dne 09.03.2022 od 17:00 hodin na sdle KD
l/2022

Přítomni: Zdeněk TYŠer, [,eoŠ Milero Ing. Zdeňka Doušová, Jaroslav Martinec,
Marta Dubayová, Vladimír Hrubý,Ing. Karel Fikar

Omluveni:0

Přítomnost občanů (dle podepsané listiny přítomných): 7

Navržený program

1. Zahájení * prezentace členů ZO

2. Určení ovětYovatelů (§ 95 odst.1 zákonao obcích) a zapisovatele zápisu

3. Schválení progťamu

4, Kontrola Plnění usnesení z minulého jednání - projednání zápisu z Verrejnéh o zasedání ze
dne 15.12.2021

5. Projednání návrhu na schválení počtu členů Zastupitelstva obce čistá pro nové volební
období

6. Projednání návthu na schválení Obecně závazné vyhiášky č.Il2022o komunitním
komPostování a zpŮsobuvyuŽití zeleného kompostu - úprava dle nové legislativy.

7. Projednání anávrhna schválení převedení přebytku ZŠ a MŠ zarok202l vevyši
71,162,83 Kč do rezervního fondu roku2022.

8. Projednání návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo narealizacr veřejné
zakázkY malého rozsahu s názvem ,,Výstavba chodníku a Vo podél komunika". u čirte _
1. etaPa", Jedná se o Změnu sjednaného rozsahu a ceny díIa zdůvodu provedených změn
- Oznámení runěny a Změnový list,

9. Projednání návrhu na schváleníbezuplatného nabytí nabytí pozemku p.č. 520/158)
(v/měra 57 ín2), kteý je ve vlastnictví SPÚ Praha- jedná sé o další pozemek, kde je
místní obecní komunikace u Mš Čista.

10. Projednání anávúlna schválení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
sluŽebnosti se spoleČností METRONET s.r.o. Jedná se o další etapu plánované stavby
vedení veřejné komunikační sítě ,,optická datová síť RD Čistá''.

l1. Projednání anávrhy na schválení poskytnutí dotací pro rok 2022 místním neziskovým
organizacím a spolkům a ostatním organízacím



Myslivecký spolek Čistaltndost o příspěvek)
CSCH chovatelé Cistá (žádost o příspěvek)
Včelařský spolek pro Ml. Boleslav (navtženáčástka)
Svaz postižených Bělá pod Bezdězem (navtženáčástka)

15.000,- Kě
4.500,_ Kč
2.000,_ Kě
2.000,- Kč

12. Projednání anávrhna schválení žádosti o příspěvek pro Vlaďku Paulusovou,
organizátorku dětských táborů pro 9 dětí z obce Čistá

13. Projednání Žádosti o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. anávrhna poskytnutí
finančního příspěvku

14. Projednání návrhu na schválení Smlouvy pro umístění Z.BOXU a spolupráci při jeho
provozování se Zásilkovnou s.r,o. Praha 9.

15. Projednání anávrhna schváleníZáměruobce č. Il2022 o pronájmu části pozemku p.č.
732l5 ve vlastnictví obce.

16. Projednání anávth na schválení Zám&u ě.212022 o pronájmu částí pozemků p,č.
206lI92, 206l I30, 206lI09, 206l Il0, 7 69l I ve vlastnictví obce.

17. Projednání návrhů na pořízení změny územního plánu * ,,Zménač. 3 Územního plánu
čistď'.

18. Podání informace o Rozpočtovém opatření č. rOD021 schváleného starostou obce a nově
také o rozpočtovém opatření č.Il2022.

19. Ostatní informace

20. Diskuse

2'l,. Závěr

Vyvěšeno dne: 2.3,2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 2.3.2022

)

Sejmuto dne: ]2.3,2022

Jednání zaháii| starosta obce, ktery prohlásilo že jednání zastupitelstva obce bylo
řádně Oznámeno, Svoláno a Vyhlášeno. Konstatova|ržezastupitelstvo se sešlo
v PoČtu 7 zastupitelŮ, a je tedy usnášeníschopn é. 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 Ing.
Zdeňku Doušovou.
Zapisov atelern byla navržeta Jana Uhlířová

zo schválilo navržené ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení



3.

Výsledek hlasování: pro 7 (Z. Tyšer, L. Miler, Z. Doušová, J, Martinec,
M. Dubayová, K. Fikar, V. Hrubý)

proti 0
zdržel se 0

Schválení programu

ZO schválilo program dnešního VZ

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Kontrola Plnění usnesení z minulého jednání - projednání zápisu z veřejného
zased,ání ze dne t5.12. 2021
ZáPis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.]2. 202I byt podepsdn ověřovateli
záPisu Ing, Zdeňkou Doušovou a Jaroslavem Martinrn*, *írtortarostou a starostou
obce, I{ontrolu usnesení přečetl Ing, K. Fikar, předseda kontrolního výboru.

Projednání a návrh na schválení počtu členů Zastupitelstva obce čista pro novévolební období.
Na základě zákona o obcíchje nutné pro příští volební období schválit počet členů
zastuPitelstva, Starosta obce navrhl stávající počet, tj, 7 členů zastupitelstla obce, (dle
zákona o obcích, § 68, odst. 3, pro obce od sbo ao 3 000 obyvatelji rozpětí 7-t5
členů).

zo schválilo 7 členů zastupitelstva obce Čistá pro pr'íští volební období
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0

Projednání a návrh na schválení Obecně závaznévyhlášlcy č.lt2022 o
komrrnitním kompostování a způsobu využití zelenóho kompostu - úprava dle
nové legislativy.

Zo schválilo oZY ě. Il2022 o komunitním kompostovárlt- zmény dle nové
legislativY. Sběrná místa zŮstávají stejná, tedy Oranzové kontejnery rozmístěné po
obci a sběrné místo na hřišti.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0



7, Projednání a návrh na schválení převedení přebytku ZŠ a MŠ za rok 2021 ve v/ši
7L.1,62r83 Kč do rezervniho fondu roku202l.

@gg Llgg_q]is to {l 5-2 ú2 ?,
ZO schválilo na záHadé podané žádosti iě an" 22.2.2022,převést přebytek z roku
202I veyýši7I.I62.83 Kč do rezerrmího fondu roku2022
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0

8, projednání a návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci
veřejné zakázky.malého rozsahus názvem,,Výstavba chodníku a Vo podéI
komunikace v Cisté - 1. etapa". Jedná se o Změnu sjednaného rozsahu a ceny
díla z dŮvodu Provedení změn - Oznámení změny a'Zménový list, výsledný rozdíIje -7.330,01 Kč vč. DPI{.

zo schválilo podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a pověření starosty
a místostarosty obce k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0

9, Projednání návrhu na schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 520/158
(výměna 57 m2), ktery je ve vlastnictví SPÚ Praha"- ;eane se o datší por.rr,"t ,kde je místní obecní komunikace u MŠ Čiste.

ZO schváIilo bezúPlatné nabytí pr'edmětného pozemku p.č.520lI58 v k.ú. čistá uMladé Boleslavi o výměře 57 m2 z vlastnictví státu do vlastnictví obce éistá a
pověření starosty obce k podpisu.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

10, Projednání a návrh na schváIení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni
služebnosti se společností METRoNn:n s.r.o. Jedná se o další etapu plánované
stavby vedení veřejné komunikační sítě ,,optická datová .it' nn órti. 

--

ZO schválilo Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o ňízenislužebnosti ve
ProsPěch sPoleČnosti METRONET s.r.o, a pověření starosty a místostarosty kpodpisu,

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0



11. Projednání a návrhy na schválení poskytnutí dotací pro rok 2022 místním
neziskovým organizacím a spolkům a ostatním organizacím.

W:'jy.:ký spolek.Cistá(žádosto příspěvek) 15,000,- Kč
CSCH chovatelé Cistá (žádost o příspěvek) 4.500,- Kč
Včelařský spolek pro Ml. Boleslav (navrženáčástka) 2.000,- Kč
Svaz postižených Bělá pod Bezdězem (navrženáčástka) 2.000,- Kč

ZO schválilo souhrnným usnesením navržené částky dotací pro výše uvedené spolky
a organizace.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0

12. Projednání a návrh na schválení žádosti o příspěvek pro Vladoku paulusovouo
organizátorku letních dětských táborů pro 9 détí z ob.. Čirtá.
Jedná se o finanČní Příspěvek pro pobyt, návrh je ].000,-Kč na jedno dítě z obce čisté.

ZO schválilo PřísPěvek na pobyt na letním táboře, organizovanou Vlaďkou
Paulusovou, Boreč 84,294 26 Skalsko, ve ýši 1.000;-Kč na 1 dítě,
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0

13. ProjednáníŽádosti o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. a návrh na
poskytnutí finančního příspěvku.
Návrh je jako v roce 202 ], a to ve výši 5,00(),-Kč.

ZO schválilo finanČní Příspěvek pro Linku bezpečí z.s. v navrhované výši 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0

14. Projednání návrhu na schválení Smlouyy pro umístění Z-BDXU a spolupráci při
jeho provozování se Zásilkovnou s.r.o. Praha 9.
Jedná se o moŽnost umísíit v obci Z-BOX, tedy automatu sloužícího k vydávání zásilek
a Poslqltování dalŠÍch sluŽeb, které Provozovatel Zásilkovna s.r.o. jaki podnikatel
v oblasti PřePravních sluŽeb nabízí. Z-BOX by byl umístěn u Domu služeb v blízkosti
sběrného dvora.
Provozovatel uhradí obci Čistá za užívání plochy odměnu ve výši 6.000,-Kč + DPH
za rok.

ZO schválilo umístěnÍZ-tsOXU v obci a pověřilo starostu a místostarostu obce
k podpisu Smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0
zdržel se 0



15. ProjednánÍ a návrh na schváleníZáměruobce č. 1l2022o pronájmu části
pozemlru p.č.73215 ve vlastnictví obce.
Záměr obce Čistá bYt řádně vyvěšen 2].2,2022. Jedná se o Záměr pronajmout část
pozemku ve vlastnictyí obce,
Dne 7.3.2022 se sešla na oÚ Čistá komise (zastupitelé Z. Tyšer, L. Miler, M,
DubaYová) na hodnocení odevzdaných nabídek. Ňabídku odevzdal pourr irdiri,
zájemce, a to Pan I Mašika, Čistá 1]0, Odevzdaná nabídka ovšim neádpovídala
Záměru obce, V Předložené nabídce byly uvedeny i pozemlry, které nebyly prud*ětu^
Zárněru obce. Ne,jasná byla také nabízená cena,
I{omise doporučila zastupitelstvu zveřejnit nový záměr obce

abude znovu zveřejněn nový záměr obce.

16. Projednání a návrh na schváleníZáméruč.212022 o pronájmu částí pozemků
p.č. 206 l 192, 206 l 130, 206 l !0g, 206 t 110, 7 69 l t ve vlastnictví obce.
Záměr obce Čistá bYl řádně vyvěšen 2].2.2022. Jedná se o Zóměr pronajmout části
pozemků ve vlastnictví obce,
Dne 7.3.2022 se sešla na oÚ Čistá komise (zastupitelé Z. Tyšer, L. Miler, M.
DubaYovÓ) na hodnocení odevzdaných nabídek, Ňabídku oáevzdato 7 zójelmtců. Dle
Protokolu o hodnocení nabíclek se jedná o občany obce čistd, kdy přeimětné
pozemlry v Záměru navazují na jejich stávající poŽemky.
I{omise zastuPitelstvu navrhuje předmětné čásii pozemků pronaimout za následujících
podmínek:

1) kdykoli na pronajatych pozemcích umožnit přístup pro správce
inženýrslrych sítí

2) Na pronajatych pozemcích nebude možná výsadba vellqlch
stromů

3) z důvodu umístění optického kabelu nebude možné provádět
jalcekoli stavební činnosti, zejména zemní práce a ýkopy4) případná Nájemní smlouva bude na dobi neurčitoů s iýpovědní
lhůtou 2 rolql.

Komise doporučuje zastupitelstvu roční nájemné ve výši ],- Kč/m2,

ZO schválilo Záměr č,212022 dle uvedených podmínek na pronájem částí
pozemků ve vlastnictví obce.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

17, Projednání návrhŮ na pořízení změny územniho plánu - ,,Zménač. 3 územníhoplanu Lrsta'..
Podnět a Žádosti na ,, Pořízení změny Územního plánu" zaslal postupně na obec
Čistá Pan Michal Bělohlav. Jednalo se celkem ojeden podnět a dvě žádosti. ], podnět
a OPakovaná Žádost byly na požadovaný záměr ,,změnafunkčnino ryiziit pozemků
p:.rr .č J?!/l (orná půda - 6, ] 56 m2) a parc. č, 574 (orná půda * ] 5.214 m2)'' v k.ú,
Cistá u MB z ploch ,,NZ - zemědělské plochy'' na ploihy ,,BI - bydlení v rodinných
domech - městské a příměstské " přípádně ,,'BV - Lyaut v rodrniých domech
venkoyské " za účelem výstavby rodinných domů.



2, Žádost Qe 17 1.2022). bYla na (lpřesnění záměru ,,změnafunkčního využití pozemku
parc. č, 597/1 (orná půda - 6. ] 56 m2) v k.ú. Čistá u MB -iedy již bez půvoctně
pažadovaného pozemku parc. č, 574 (orná půda - 15,214 *zÍ , t.,;. Č'iiia u MB
z PlochY ,,NZ * zemědělské ptochy" na ploihy ,, BI - bydlení v rodinných domech *
městské a Příměstské" Či ,, BV - bydtení v roclinných dámech venkovské" za účelem
výstavby rodinných domů.

?b_u' Čistd PostuP19 vŠe ndsledně předala pořizovateli Úp, ,tedy Magistrátu města
Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, ocldělení UP,'aby p"osoudil návrh napořízení změny Úr
Na základě těChto předaných Podnětů a Žádostí zaslal pořizovatel postupně obci
Č,istá dva zPracováné doícumenty, a to ,,Předložení návrhu na pořízení změny úp
z!ác.enslyt postupem zastupitelstvu". První předložení s datumem 12. ].2022 (na obecCistá ovŠem zasláno aŽ dne 25,1,2022) a druhé předložení s datumem 2t.2.2022 (na
Obec Čistd zasláno dne 23.2.2022).
všechny podklady, tedy kompletní složku podnětu, žádosti, různé korespondence meziObcí a Magistrátem a obě Předložení ndvrhu na pořízení )rariiř ffi16r*zastuPitelŮm PoslEtnuty, a to vše s dostatečným předstihem přád mrirÍ. fuhoto VZ.
Zádný zastuPitel si.doposud nevyžádal jakoukoli datší informaci. po těchto
informacích vyzval starosta obce zastipitele k případnému vyjddření.

zo Dubayová - rfiádření Magistráfu je, že jednou z priorit je ochrana
nezastavitelných ploch a ochrana zemědělské půdy, dn;hý *.nsi pozemek je
kulantně 

Pon;án, ale jánejsem pro změnu ptoóhy na zastavitelnou. V jiných
Částech obce je dostateČné množství zastavitehých ploch a jsou maximálně
dostačující.
M, B t * v minulosti jste byla pro změnu, nechápu, proč to Magistrót
nedoPoruČuje a staví se i tam, kde by se nemělo, navíó vojné zastavitelné
plochy jsou soukromých vlastníků a ti tam stavbu nepovolí.
ZO DubaYová - PrYed Časem bylo řešeno vše dohromady, dnes se to řeší
samostatně, ale Přesto nesouhlasím s touto změnou, sice joe o výstavbu RD,
ale v této lokalitě ne.

i].,.

zo neschváIilo návrh na poř.ízenízměny č. 3 Úp obce Čistá

Výsledek hlasování: pro 0
proti 7
zdržel se 0

18, Podání informace o R.ozpoČtovém opatření č.l0l202t schváleného starostou obce
a nově také o Rozpočtovém opatřenú č. 1t2022,
V rozPoČtovém oPatřeni Č. I0l2021 se v příjmech jedná o dorovnání došlých daní apŤijatých sponzorských dar,ů, ve r,}dajích návyseninákladů na odpady, ;;;;y 

^ú&žbu obecních budov.
V rozPoČtovém oPatření Č.Il2022 se v příjmech jedná o dorovnání dotace od kraje anavýšení příjmů za odnětí zemědělské a lesní půáy.
Zo bere na vědom.Í, !3 z clŮvodu lesislytlyní imaiy týkající se účtovúní dopravníobsluinosti, se mění ČÍslo § 2221 a potožky St9S i p'ůvidně schvdleném rázpočtu na
§ 2292 a položku 5339.



19. Ostatní informace
- Projektová dokumentace Splašková kanalizace v obci Čiste - V současné

době se stále PřiPravují doplňující podklady pro zíslraní Stavebního povolení.
Kompletní jsou dokume(l k zístuiní Stavebniho povolení na část
,,Odkanalizování obce Čistá". V přípravě jsou podklady pro trasu Výtlalw,
tedy přivaděČe na trase ČXta - Uratorei Je zapotřebi provast biolágicbý
PrŮzkum na cg!9 trase, předpoklad průzkumu a předáruí-Zprávyje 4-i/2022.- Chodnft PodéI místní komunikace - I. ETAPA, v.o. novéiió chodniku - 1.
a2. část (od Pomníku u křžovatlcy k místní Poště)
Práce bYlY zahájenY v l I/2021, pracovalo se i v zimě, a proto jsme oproti
harmonogramu prací v předstihu.

- Autobusový záliv Stránka - během měsíce ledna se nám podařilo získat
vŠechna Potřebná vYjódření a již 9,2. 2022 jsme získali Stávební povolení. Dne
1 1.2, 2022 jsme Podali Žádost o dotaci ,o Státrí 1ond dopravní infr.astruktury.- otevíracídoba sběrných míst - sběrný dvůr íude otávren nyií
nepravidelně z důvodu nemoci,

- Sběrné místo na hřiŠti - oteuře se s přihlédnutím na počasí. předpoktad je
středa 30,3. 2022. Oranžové kontejnery budou po obii romezeny i průbahu
tohoto měsíce.

- Čistuni místních komunika ci- je objednáno uJirmy C1MPAG na B.4. 2022,
poté plánujeme opravy místních komunikací.

Stavy na obecních účtech ke dni 28.2.2022
YCrný účet I(B
CNB

6,106 tis. Kč
5,999 tis. Kč

Spor,ící úěty KB, Čvtss 1,223 tis.Kč

Celkem je na obecních účtech k 28.2. 2022 t3,328 tis. Kč.

20. Diskuse
ZO DubaYová - závod Dehtochema v Bělé p. B. v pondělí opét zapáchala, je
nějaká infotmace o plánované schůzce?
OdPověd'starostY - Čerstvou informaci máme až dnes, již před koncem roku
202l jsme se několikrót pokoušeli komunikovat se starosfuŮ Bělé p. B. a
Představiteli závodu Dehtochema, ovšem neúspěšně. Dnes došla mailen
zPráva o Pracích a záměrech, ale protokol o měření nebyl doposud zaslón,
ZO Hrubý - co učinit právníkroky
Starosta odpověděl - před 3 rotql byly právní krotE učiněny, Bělá p. B. poté
od jednóní ustoupila a požadovaná měření se neuskutečnila.

PÍ, R - řeŠÍ se v souvislosti se splaškovou kanalizacímajetkové
vztahy a věcná břemena?
OdPovědo starostY - po získání Stavebního povolení se toto plánuje řešit, Také
budou následovat schŮzlql s občany a projektanty ohledně kánahzáatch
PříPojek k jednotlivým nemovitostem, Přivaděč mezi obcí a Hrdlořezy má pod
kontrolou.VaI{ MB, trasa přivaděče je celkem složitá. Ve věci vacnýáh břámen
to zpravidla bývá řešeno smlouvou za cenu obvyklou.

Pí. M. M . - nové chodníky podél silnice zasahujíčástečně do
přilehlých ulic, proč?



Starosta odpověděl - clno, dle projektu z hlediska bezpečného přecházeníje
přechod umístěn právě do přitehlých ulic.

P. M. M---, -* - deŠťová voda od svodů u obrubníků, které vyúst'ují od domů
na ulici, jak to bude se žlábky?
Starosta odPověděl - v chodníkovém obrubníku pro ně bude proveden výřez

P. D,, - kolik stál betlém, tabulka na MŠ něco tam por'ád chybí,
OdPověď starosty - jak jsme již uvedli na minulém VZ, část Betlému a
postavičky byly hrazeny sponzorslqlmi dary, Tabulku umístěnou na MŠ
z důvodu dotace zaslal lcraj a je dle norem.

PÍ. R - naŠi senioři odebírají obědy od různých společností, neuvažuje
obec, že by se pro ně v KD vařilo?
OdPověd'starostY * v minulosti se o to nájemci Restaurace KD pokoušeli, ale
ÚsPěch to nepřineslo.Yážíme si toho, že si restauraci někdo prorrá3d a
provozuj e j i, aie celodenní vy užití kuchyně nezv ažuj e.

Starosta ukončil veřeiné zasedání v 18:16 hodin.

ověřovatel

starosta obce

ověřovatel
Marta Dubayov Ing. Zdeňka Doušová
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