
OBEC ČISTÁ
Zápis z V'eřejného zusedání zastupitelstva obce konaného

dne 03.08, 2022 od 17:00 hodin v salonku KD
3/2022

Přítomni: ZdenékTyšer, Leoš Milern Ing. ZdeňkaDoušová,
Marta Dubayová, rng. Karel X'ikar, Jaroslav Martinec

Omluveni: Vladimír Hrubý

Přítomnost občanů (dle podepsané listiny přítomných): 4

Navržený program

1. Zahájení-ptezentace členů ZO

2. Určení ověřovatelů (§ 95 odst.l zákonao obcích) a zapisovatele zápisu

3. Schválení programu

4. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání - projednrání zápisu z Veřejnéh o zasedáni ze
dne 8.6.2022

5. Projednání a náwh na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo narea\izaci veřejné
zakazky malého rozsahu s názvem ,,Čistá u MB - Dešťová kanalizace v části obce
Strankď'. Jedná se o Změnu sjednaného rozsahu a ceny dílazdůvodu provedených zrněn

6. Návrh na projednání zprávy o určení zastupitele ve spolupráci s pořizovatelem při
poŤizov álrri Zmény č. 2 Ú zemrtiho planu Čistá

7. Podání informace o pruběhu zadávacíhořízeru na výběr dodavatele k realizaci Veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem ,,II. Administrátor dotace - Čista - splašková
kanalizace", informace o výběru dodavatele. Projednání anávrhna schválení podpisu
Příkďzni smlouvy s dodavatelem, kíeqý se umístil na prvním místě, pověření starosty a
místostarosty obce k podpisu smlouvy.

8. Projednání a náwh na áodnocení financí Obce Čistá - krátkodobé áodnocení investice
v KB a.s

9. Projednání a náwh na schválení Rozpočtového opatření č.512022

10. Podání informace o Rozpočtovém opatřeni č. 4l20Z2 schváleného starostou obce

11. Ostatní informace

12. Diskuse

13. Závěx

Vyvěš eno dne : 2 5. 7. 202 2
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 25,7.2022 Sejmuto dne: 5,8.2022



1. Jednání zahájil starosta obce, ktery prohlásil, že jednání zastupitelstva obce bylo
řádně Oznámenon Svoláno a Vyhlášeno. Konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo
v počtu ó zastupitelŮ (omluvenZO V. Hrubý)n a je tedy usnášeníschopné. Zápis
z minulélro zasedání byl ověřen starostou a místostarostou obce a ověřovateli Ing.
Zdeňkou Doušovou a Leošem Milerem.

zo projednalo návrh na ověřovatele zápisu a usnesení - Martu Dubayovou a
Jaroslava Martince
Zapisovatelem byla navržena Jana Uhlířová

{Jsnesení z,astupitelstv:1_obce číslo 31-2022
zo schválilo navržené ověřovatele a zapisovatele zápisu a usnesení

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

proti 0
zdržel se 0

Schválení programu
Starosta obce navrhl doplnit do programu 2 nové body (2 Smlouvy o zílzení
služebnosti)
Usnesení zastupitelstva obce číslo 32-2022
ZO schválilo zařadit 2nové body do dnešního programu VZ

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

[Jsnesení zastupitelstvir obce číslo 33-2022
ZO schválilo navržený a doplněný 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 8.6.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.6, 2022 byl podepsán ověřovateli zápisu
Ing. Zdeňkou Doušovou, Leošem Milerem a starostou obce. Kontrolu plnění usnesení
přečetl In5y, Karel Fikar, předseda kontrolního výboru.

Projednání a návrh na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci
veřejné zlkázky malého rozsahu s názvem noČistá u MB - Deštoová kanalizace
v části obce stránka". Jedná se o změnu sjednaného rozsahu a ceny díla
z důvodu provedených změn.

4.



7.

Změny byt|,y vyvolány nově zjištěnými okolnostmi a vztahují se přímo k prováděným
stavebním pracím. Popis, specffikace a zdůvodnění změnvč. navýšení ceny obsahuje
Oznámeni'změny a Změnový list č. ]. Výsledný rozdíl je + ]4].3]0,13 Kč bez DPH.

zo schvá,lilo podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a pověření starosty a
místostarclsty obce k podpisu Dodatku

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Návrh na projednánizprávy o určení zastupitele ve spolupráci s pořizovatelem
při pořizov ání Zmény č. 2 Územního plánu Čiste.
Pořízení 2iměny č. 2 ÚP Čistá bylo schválené na minulém YZ. Nyní starosta obce
předložil návrh na projedndní zprávy o určení zastupitele pro spolupráci
s pořizovaíelem při pořizování Změny č. 2 ÚP Čistá. Tento návrh předkládá vetlení
obce a ná,vrh zpracovala Ing. Arch. Barbora Trejbalovó z Magistrátu města MB.
Zastupitelstvu obce přednesl tento návrh starosta obce av souladu s § 47 odst. ]
zákona č. ]83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozclějších předpisů, navrhl jako čIena zastupitelstva Zdeňkrl Tyšera
spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Čistá v rozsahu
stanovené,m stavebním zákonem.

ZO schválilo určení zastupitele a starosty obce Zdeňka Tyšera, pro spolupráci
s pořizovatelem Změny č.2Územního plánu Čistá v rozsahu stanoveném stavebním
zákonem.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Podání informace o průběhu zadávacího Ylzení na výběr dodavatele k realizaci
Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,II. Administrátor dotace - Čiste -
splaŠková kanalizace", informace o výběru dodavatele. Projednání a návrh na
schválení podpisu Příkazní smlouvy s dodavatelem, kterlý se umístil na prvním
místě, pověření starosty a místostarosty obce k podpisu smlouvy.
Dne 7.7.2022 byla rozeslána Výzva a zadávací dokumentace pro podání nabídlql na
zakázku ]utalého rozsahu na výše uvedenou zakázku s termínem odevzdání nabídek do
20.7.2000 do 9:00 hodin.
Dne 20.7,,?022 zasedala na OÚ komise ve složení Zdeněk Tyšer, starosta obce, Leoš
Miler, místostarosta obce a Mgr. Martina Zábranská Vrdtná, Odborné znalo,sti
odpovídaj,ící předmětu zakázka ve věci ,, Hodnocení nabídek" .
S e z nam vy, zv aný c h do dav at e lů :

- AR:TENDR s.r.o., Velbý Osek, IČ: 24190853
- G a T Consulting s.r.o., Poděbrady, IČ: 24243361
- LRA s.r.o., Prclha 3, IČ: 07735405
- AMIBROTA s.r,o. (jednatel Vl. §ěrba), Kladno, IČ: 666617655



8.

Tato komis:e posoudila a vyhodnotila 2 odevzdané nabídlql;
LKA s,r.o., Jičínská 226/I7, ] 30 00 Praha 3 (Konzultační a poradenské služby při
zpracován,í projektové žádosti o dotaci 399. 000,- Kč bez DPH. Administraci
proiektu/pt"oiektové řízení v době.fyzické realizace 392. 000,- Kč bez DPH : celkem
79l. 000,- Kč bez DPH).
ÁRTENDIR s.r.o., Nádražní 67, 28] 5l Vellry Osek (Konzultační a poradenské služby
při zpraco,vání projektové žódosti o dotaci 450. 000,- Kč bez DPH, Administrace
projektu/pt^ojektové řízení v době fyzické realizace 480 .000,- Kč bez DPH : celkem
930. 000,- Kč bez DPH)
Hodnotící komise zkontrolovala všechny předložené nabídlql. Hodnocení bylo
provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek s hodnotícím lcritériem - nejnižší
nabídková cena bez DP}], Na základě výše uvedených skutečností komise doporučuje
zadavateli, tedy obci Čisú schválit pořadí umístění dodavatelů, kteří podali nabídku.
Dále komilse doporučuje podepsat Příkazní smlouvu s dodavatelem, herá se umístil na
prvním místě, tedy se společností LKA s.r.o. Praha.

ZO schválilo podpis Píikazní smlour,y se společností LKA s.r,o. a pověření starosty a
místostarc,sty k podpisu smlouvy.

Výsledek. hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

Projednární a návrh na zhodnocení financí Obce ,Čistá - krátkodobé zhodnocení
investice,y KB a.s.
Jedná se c, nabídku lcrátkodobé investice v komerční bance pro obce, a to o fond
Amundi Čn krátkodobý. Jde o nejméně rizikový.fond z korunových fondů v nabídce KB
a.s. Zhodrlocení investice ovlivňuje úroková sazba vyhlašovaná ČNB - repo sazba,
tedy úrokclvá sazba ČNB. V současné době je sazba 7 oÁ a pro naši obec by to
znamenalo zhodnocení za roční období mezi 5-6 %. 80 oÁ objemu investice je
převedeno na termínovaný účet ao ČNS a 20 oÁ jsou české státní dluhopisy - většinou
s tříměsíčtlí splatností a předem známým výnosem. Vstupní poplatek investice je 0,2 o/o.

Vý?ary z t,choto produktu jsou bez poplatku a do 5 pracovních dní jsou převedeny na
BU klientcl Rizikovost produktu je na stupni ], tzn. nízké riziko, Starosta obce navrhl
provést tut|o investici v KB a.s. Jednalo by se o zhodnocení prostředků v krátkodobém
horizontu s vkladem 4.000.000,- Kč.

ZO schválilo souhmnýtn usnesením zhodnocení financí Obce Čistá v Komerční bance
a.s. formou fondu AMUNDI ČR matkoaobý (ISIN CZ0008472529), dále schválilo
vklad 4.0Ct0.000,- Kč do tohoto fondu, vč. promítnutí této operace do položek
financovárí schváleného rozpočtu na rok 2022.
Dále schválilo podpis Smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry Investičních
fondů mezi obcí Čistá a komerční bankou a.s.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0



9, Projednání a návrh na schválení Rozpočtového opatření č.5t2022
Ve výdajích se jedná o navýšení záloh na energie a o navýšení položek za stavební
činnosti (např. výstavba chodníků a V.O., Dešťová kanalizace Stránka, Autobusovy
zóliv Strónka, Kamerový systém). V příjmech se jedná o navýšení za odnětí zemědělské
půdy.

Usnesení zasturritelstva obce číslo 38-2022
ZO schválilo RO č.512022.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

10. Podání informace o Rozpočtovém opatření č.412022 schválenóho starostou obce.
V příjmech se jedná o dorovnání za pronájmy v obecních budovách a za prodej
obecních pozemkŮ, Ve výdajích jde o navýšení na výstavbu chodníku podél místní
komunikoce, L etapa,

Doplněné nové body:

11. Projednání a návrh na schválení podpisu třístranné ,rSmlouvy o zíízení
služebnosti inženýrské sítěo'mezi obcí čistá, vak Mladá Boleslav a.s. a
společností Reality Čistá s.r.o.
Jedná se a realizaci stavby vodovodního řadu v nové lokalitě RD Týnec IIL etapa,
Zřízení služebnosti by se zřizovalo zajednorázovou náhraduve výši ]. 000,- Kč vč.
DPH.

Llsnesení zasturlitelstva obce čí§!o 39-2022
ZO schválilo podpis třístranné smlouvy o ňízení služebnosti inženýrské sítě pro
stavbu vorlovodního řádu v části Týnec III. etapa

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

12. Projednání a návrh na schválení podpisu ,nSm_louvy o zYtzenívěcného břemene
sluŽebnosti č. IV-12-602497 61030o' mezi Obcí Cistá a CEZ Distribuce a.§, na
pozemku parc. č.769ll v lokalitě Z 16.
Smlouvu a Smlouvě budoucí jsme již schválili na VZ dne 1].12,2019 (Pro všech 7 ZO),
Nyní sejedná o schválení Smlouvy o zřízení VB služebnosti sjednorázovou nóhradou
ve výši ],500,- Kč,

Usngggp|zasturritelstvtr obce číslo 40-2022
ZO schválilo podpis Smlouvy o ňizent VB služebnosti na parc. č. 769lI v lokalitě
Z 16 - RD) Týnec III. etapa.

Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdĚel se 0



ověřovatel

starosta obce

ověřovatel
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