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ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
LEDEN

CENA 6,- Kč

2014

AKTUÁLNĚ

Vážení spoluobčané,

ČESKÁ POŠTA - OZNÁMENÍ

jsme na samém počátku nového roku a to je obvykle důvod k
bilancování a plánování. Dovolte nám, bychom i my tímto
v krátkosti zhodnotili uplynulý rok 2013 a současně nastínili
další plány do roku 2014.

Pošta oznamuje, že v ulicích
Sportovců, Zahradní, Jižní a
Komenského bude od ledna
2014
vzhledem
ke
změně
pracovní doby doručována pošta
v čase od 11:00 do 12:30
hodin.
PODĚKOVÁNÍ

Obec děkuje p. Peškovi za
poskytnutí dopravy na adventní
koncert ve Břežanech.
SDH - VALNÁ HROMADA
Výroční valná hromada SDH
Čistá se koná v sobotu 18. 1. od
14 hodin v restauraci „U Šimků“

OBEC INFORMUJE
INZERCE VE ZPRAVODAJI
Podmínky
zveřejnění
inzerce,
způsob předání podkladů, cena
inzerce a další informace získáte
osobně na obecním úřadě nebo
prostřednictvím e-mailové adresy
cista-obecni.urad@seznam.cz.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další
pravidelné
veřejné
zasedání Zastupitelstva obce
Čistá se uskuteční ve čtvrtek
dne 20. února 2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu v Čisté.

Kontakt
Obec Čistá
Čistá č.p. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
cista.obecni-urad@seznam.cz

Jsme velmi rádi, že se nám kolektivní prací zastupitelstva,
zaměstnanců obecního úřadu a místních spolků, sdružení či
různých jednotlivců podařilo udělat pro obec i pro nás občany
spoustu prospěšné práce. Velmi podstatnou roli dnes při
uvažování o úspěších hrají různé dotace a granty. I nám se
podařilo na některé z nich dosáhnout a rádi bychom je při této
příležitosti prezentovali. Podařilo se nám získat dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Snížení
energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ v obci Čistá“.
V rámci tohoto projektu došlo k celkovému zateplení pláště
budovy školy včetně nové fasády, zateplení stropů, k výměně
oken a dveří a byl instalován nový nízko emisní kotel na tuhá
paliva. V rámci této akce byly z bezpečnostního hlediska
zhotoveny nové vnitřní kryty oken a radiátorů v tělocvičně.
Celková cena za realizaci projektu činila 9.334.812,- Kč,
z toho dotace z Fondu soudržnosti 6.566.180,30 Kč a ze SFŽP
386.245,90 Kč.
Ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova jsme prostřednictvím místní akční skupiny
Rakovnicko o.p.s. získali dotaci na akci „Obnova hřbitova a
naučná stezka o historii obce, 2. etapa – Po stopách Jaroslava
Vrchlického“. Celkové náklady na projekt činí 2.240.519,- Kč
z toho dotace 1.680.388,- Kč. Tento projekt řeší nejen opravu
hřbitovní zdi včetně vrat a dvířek, ale také opravu centrálního
kříže, obnovu náhrobku otce Jaroslav Vrchlického J. J. Frídy,
zhotovení dvou náhrobků legionářů, pohřbených na místním
hřbitově, vybudování pěší cesty ke hřbitovu, revitalizaci
zeleně, výsadbu nových stromů včetně osazení laviček a
informačních tabulí. V současné době je projekt dokončován,
chybí osazení informačních tabulí a mobiliáře. Na tomto
projektu je však velmi cenné i to, že na něm dva roky
spolupracovali žáci 8. a 9. ročníku naší základní školy pod
vedením p. ředitelky Mgr. Boženy Vopatové. Jejich podíl je
nezanedbatelný a vážíme si ho. V jarních měsících tohoto
roku proběhne slavnostní zakončení akce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
70 let
Bedenková Jaroslava, Čistá
75 let
Rusý Antonín, Čistá
Wittmannová Anežka, Čistá
80 let
Hejdová Anna, Čistá
Voráč Zdeněk, Čistá
93 let
Mertlová Marie, Čistá

Od Středočeského kraje získala obec dotaci na věcné
vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Čistá ve
výši 85.265,- Kč a dále dotaci ve výši 155.372,- Kč za účast
hasičů na likvidaci škod po povodních, která je určena na
opravu poničeného vybavení, refundace mezd a dovybavení
jednotky. Dále jsme získali dotaci od Úřadu práce Příbram ve
výši 555.569,- Kč na pracovníky, kteří provádějí úklid
veřejných prostranství v naší obci a jejích částech.
Obec však v roce 2013 investovala i nemalé vlastní
prostředky. Z vlastních zdrojů bylo provedeno oplocení
sběrného dvora, výměna vrat a částečná oprava technického
zázemí obce - sklad u Romána, vyčištění a prořezání
stromořadí v Alejích, úklid a údržba okolí nádražní budovy,
prořezávka vrostlých stromů v obci Čistá a jejích místních
částech, vyčištění přítoku rybníka na návsi v Kůzové,
částečná oprava kapličky ve Zdeslavi a další drobné opravy a
rekonstrukce obecního majetku v samotné Čisté i ve všech
místních částech.

Z dlouhodobě plánovaných akcí se nám bohužel dosud nedaří získat finanční prostředky na
rekonstrukci ČOV a odkanalizování obce. Na tomto projektu se však nadále usilovně pracuje a
intenzivně jsou ve spolupráci s odborníky hledána další možná řešení. Celá akce je v současné
době nad finanční možnosti samotné obce a tak je nutné i nadále neustále monitorovat jiné
(dotační) zdroje financování.
V období měsíců října až prosince bylo zpracováno a podáno dalších pět žádostí o dotace na akce
realizovatelné v roce 2014. Jedná se o tyto projekty:
„Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu v Obci Čistá“, jehož předmětem je zavedení
odděleného sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů od občanů obce Čistá a jejích částí.
Projekt zahrnuje nákup čtyř velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, nákup kompostérů pro
domácnosti a kontejnerového nosiče. Celkové náklady jsou 1.133.286,- Kč, z toho dotace 95%, tj.
963.293,- Kč. Žádost je směřována do Operačního programu životního prostředí.
„Sběrný dvůr Čistá“, jehož předmětem je vybavení sběrného dvora potřebnými kontejnery,
zpevnění manipulačních ploch a zřízení zázemí sběrného dvora v souladu s platnou legislativou.
Celkové náklady na projekt činí 2.622.070,- Kč z toho dotace 90%, tj. 2.228.760,- Kč. Také tato
žádost je směřována do Operačního programu životního prostředí.
„Pořízení a výměna dveří a vrat u hasičské zbrojnice v Čisté + pořízení krbových kamen
s výměníkem“. Celkové náklady činí 242.857,- Kč z toho dotace 95%, tj. 230.000,- Kč.
Žádost je směřována do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
integrovaného záchranného systému.
„Zrestaurování kamenné sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi“. Celkové náklady činí 220.225,- Kč
z toho dotace 95%, tj. 209.000,- Kč. Tato žádost je směřována do Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek.
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„Obklad tělocvičny a renovace parket v ZŠ Čistá“. Celkové náklady činí 260.124,- Kč, z toho
dotace 95%, tj. 245.000,- Kč. Uvedená žádost je směřována do Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst.
Jedním z největších úspěchů naší obce v loňském roce je bezesporu vítězství v krajském kole
soutěže Vesnice roku a získání titulu „Vesnice Středočeského kraje roku 2013“. Tento úspěch
s sebou nese kromě jiného příslib nikoliv nevýznamné dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši jednoho milionu korun. V současné době jsou uvažovány dva projekty, o jejichž financování
může být v rámci uvedené dotace žádáno. Předběžně se jedná o projekt na vybudování chodníku
z Nádražní ulice ke škole a vybudování dětských hřišť. V tomto směru však okruh možných
projektů není uzavřen a konečné (vybrané) projekty bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém
zasedání v měsíci lednu 2014.
Pevně doufáme, že i v tomto roce se nám podaří získat další dotace potřebné pro realizaci
připravených projektů. Méně finančně náročné akce budou stejně jako v uplynulém roce
realizovány z vlastních zdrojů. Rádi bychom, aby i nadále docházelo k smysluplným investicím do
obecního majetku, podpoře společenského života a k postupnému zvelebování našich obcí, obcí
nás všech, kteří v nich žijeme.
Blanka ČEBIŠOVÁ, starostka obce
Pavel TINTĚRA, místostarosta obce

Sdružení rodičů, přátel dětí a školy
při ZŠ a MŠ Čistá
pořádá v pátek 17. ledna 2014
od 20:00 hodin v kulturním domě

Společenský ples
K tanci hraje skupina Sekvence
Již tradiční bohatá tombola
Vstupné v předprodeji 70,- Kč, na místě 80,-Kč

Otevírací doba sběrného dvora v r. 2014:
1. a 3. sobota v měsíci od 9:00 do 11:00 hodin (tel. 702 015 836 - p. Král)
Leden 4. a18., únor 1. a 15., březen 1. a 15., duben 5. a 19., květen 3. a 17., červen
7. a 21., červenec 5. a 19., srpen 2. a 16., září 6. a 20., říjen 3. a 17., listopad 7. a
21., prosinec 5. a 19.
Případné změny budou hlášeny.
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Základní škola a Mateřská škola Čistá, Tyršova 127, 270 34 Čistá
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015
se koná ve středu 5. února 2013 od 13.30 do 16.00 hod ve školní budově, v učebně 1. třídy.
Týká se dětí narozených do 31.8.2008. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte. V případě, že je dítě
narozené po 1. září 2008 a rodiče mají zájem o zapsání do 1. třídy, dostaví se k zápisu bez dítěte.
A proč právě k nám?
Jsme malá škola rodinného typu se zkušeným týmem pedagogů. Nízký počet žáků ve třídách zajišťuje
individuální přístup k dětem. Máme moderní vybavení, tělocvičnu a venkovní hřiště, dvě oddělení školní
družiny. Školní kuchyně a školní jídelna jsou součástí budovy školy (dopolední přesnídávky a obědy,
pitný režim). Nabízíme širokou škálu bezplatných zájmových kroužků (keramický, modelářský,
sportovní, taneční, zdravotnický, dopravní, matematický, ruského jazyka, pěvecký, hra na flétnu,
myslivecký) a další aktivity (plavecký výcvik, bruslení, lyžařský výcvik, adaptační kurz a jiné)
Kontakt: 313 549 428, 736 752 155

POPLATEK ZA TDO na rok 2014
Vzhledem k tomu, že se stále více našich občanů snaží svůj odpad třídit, což se kladně
projevilo ve výsledcích minulého roku, bylo možné pro tento rok poplatek za likvidaci
komunálního odpadu snížit. Budeme-li v tomto trendu pokračovat, není nereálné, že
v příštím roce opět dojde k jeho dalšímu snížení.

Poplatek na rok 2014 je stanoven ve výši 550,- Kč.
Poplatek může poplatník trvale žijící v obci uhradit celý (na obě pololetí roku 2014)
do 31. ledna 2014 nebo formou dvou splátek (na každé pololetí zvlášť) do 31. ledna a
30. června. V každém případě se přijďte včas na způsobu úhrady, který Vám bude vyhovovat, domluvit.
Pro majitele rekreačních objektů je poplatek za likvidaci komunálního odpadu splatný v obvyklém
termínu - do 30. června 2014 hotově v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem na č.ú.
542373389/0800. Variabilní symbol zjistíte u pí. Valigurčinové (tel. 313 549 454).
Firma Becker Bohemia žádá občany, aby staré samolepící známky, pro snadnější identifikaci, z nádob
odstranili.
Abychom Vám ještě více usnadnili třídění plastů, od loňského roku jsou na obecním úřadě zdarma
k vyzvednutí žluté pytle firmy Becker Bohemia. Po naplnění pytel zavážete a dáte před vrata. Pracovníci
obecního úřadu budou takto připravené pytle každé první pondělí v měsíci sbírat. Tato služba zatím
nebyla moc využívána, ale věříme, že se pro Vás stane přínosnou.
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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo Smlouvu o energetickém poradenství a
správě odběrných míst s obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou o.p.s. Co tato
smlouva znamená pro občany našich obcí..? Jak využít služeb této společnosti..? Dozvíte se dále…
Samotnou obecně prospěšnou společností deklarovaným posláním je společný a efektivní postup
v komplexním řešení energetiky měst a obcí. Kromě nákupů energií na úrovni velkoobchodních
evropských energetických trhů, řeší také snížení spotřeby energií prostřednictvím obnovy
veřejného osvětlení a kotelen. V současnosti má ve své správě již přes čtyři sta měst, obcí a jejich
organizací.
Města a obce ve správě obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou (rozuměj na
základě uzavřené smlouvy; viz výše) mají možnost nabídnout řešení otázky úspory energií
také svým domácnostem a firmám. Cílem je tedy poskytnutí jednoduchého řešení optimalizace
nákladů na energie. Na základě zájmu obce o účast v tomto projektu, může každá domácnost či
firma uzavřít s obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou smlouvu o ochraně
zákazníka na českém energetickém trhu. Součástí smlouvy je i plná moc k zastupování
spotřebitele na energetickém trhu. Po jejím udělení obecně prospěšná společnost Energie pod
kontrolou osloví s poptávkou a po té vybere spolehlivé a důvěryhodné dodavatele, s kterými
uzavře smlouvu vaším jménem, vždy na jeden kalendářní rok.
Zapojením se do tohoto projektu mohou firmy a domácnosti prostřednictvím této společnosti, resp.
klientského centra, které vyřizuje veškerou administrativu, získat konkurence schopnou cenu za
dodávku energií a kompletní servis spočívající v bezpečné změně dodavatele. Nespornou
předností je analýza stávajících smluvních vztahů a cen za dodávky energií a profesionální
poradenství v energetice.
Podrobnější informace o projektu, včetně jednoduchého návodu jak postupovat, najdete
v písemné podobě v podatelně obecního úřadu v Čisté.
Současně si však dovolujeme upozornit, že naše obec vstoupila do projektu především s cílem
nabídnout svým občanům nové možnosti řešení úspory energií, které se pomalu objevují na našem
trhu. Nutno podotknout, že obec nemá konkrétní pozitivní ani negativní zkušenosti a uzavřením
smlouvy mezi Společností a koncovým zákazníkem vzniká pouze a jen smluvní vztah mezi těmito
subjekty. Obec zprostředkovává předání podrobnějších podkladů, návrhu smlouvy a kontaktních
údajů, vše ostatní je nutné řešit výhradně s klientským centrem Společnosti. Doporučuje důkladně
pročíst návrh smlouvy, případně před jejím uzavřením získat maximum informací o nabízených
službách prostřednictvím pracovníků klientského centra.
Veškeré smlouvy jsou uzavírány na dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby obec provede
analýzu, pokusí se získat maximum relevantních zkušeností a poté zváží postup v dalším období.
Blanka ČEBIŠOVÁ, starostka obce
Pavel TINTĚRA, místostarosta obce

Více také na http://www.energiepodkontrolou.com
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Čertovský projekt
Dne 5. prosince měla
naše škola projektový
den. Přišli k nám čerti,
andělé a Mikuláš. Čekali
jsme na ně ve třídě.
Naše
třída
šesťáků
vyráběla
andílky,
ozdoby, sněhuláky. Při
vyrábění jsme si pouštěli
koledy
a
vánoční
písničky. Poté jsme šli na
svačinu.
Po
svačině
k nám konečně přišli. Ale
my jsme se na ně
pekelně
připravili.
Schovali jsme se do
kabinetu a čekali, kdy vtrhnou do třídy. Přiběhli a jen jsme slyšeli: „Kde jsou!!!“ My jsme to nevydrželi a
začali jsme se smát. Takže otevřeli dveře a všechny nás počmárali. Nešlo to smýt! Nakonec jsme si
s nimi zazpívali karaoke od Michala Davida. Každý tancoval. Poté jsme vytvářeli sněhuláka z ruliček,
které jsme spojovali sešívačkou. Nasadili jsme mu hrnec, uvázali šálu a krasavec je hotov! Odnesli jsme
ho na chodbu k dalším sněhulákům, které vytvořili žáci z každé třídy. Vyhodnotili jsme si je a šli jsme
kupředu k tělocvičně. V tělocvičně jsme si měli vymyslet třídní tanec. Po tanci jsme měli oběd, kde jsme
dostali mikulášský balíček. Tento den se mi líbil.
Kateřina Lauberová, 6. ročník

Český rybářský svaz, místní organizace Čistá u
Rakovníka
• děkuje všem za pomoc a za podporu - vážíme si jí.
• přeje všem hodně zdaru v novém roce, hodně radosti
a štěstí.
• všem rybářům pak dobrý úlovek a hodně zážitků
v přírodě, tedy vlastně Petrův zdar!

Výbor organizace

Čistecký uzel 2014
SDH Čistá za podpory Obce Čistá pořádá v sobotu 1. února 2014 od 8:00 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ
další ročník netradiční soutěže pro mladé hasiče.
Své síly přijedou změřit desítky dětí z různých sborů našeho okresu.
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Obec Čistá
pořádá zájezd na nově nastudované představení divadla Radka Brzobohatého

POSTAVENÍ MIMO HRU
(po představení možnost setkání s herci)

KDY :
CENA :
Odjezd :

pátek 14. února 2014 od 19:00 hodin
370,- Kč (vstupenka a doprava)
16:45 hodin z autobusové zastávky

Závazné přihlášky u pí. Valigurčinové, tel. 313 549 454
------------------------------------------------------------------

Lednové pranostiky
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok, do zimy skok.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Tři krále o krok dále.
Na Tři krále mrzne stále.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
Tři králové mosty staví nebo je boří.
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.

Nový rok
Na přelomu starého a nového roku hodnotíme ten uplynulý, ale s nadějemi nebo i obavami očekáváme,
co nám přinese ten příchozí.

Čistecký zpravodaj – měsíčník občanů Čistecka – leden 2014

Poslední den v roce má svátek svatý Silvestr. V minulosti tento den nebýval nijak výjimečný. Byl
vzpomínkou na úmrtí papeže Silvestra I. V kostelech se v tento den konaly děkovné mše za uplynulý
občanský rok (církevní rok začíná v první adventní neděli).
Až nový věk přinesl potřebu lidí rozloučit se se starým rokem vesele, a tak se podoba silvestrovského
dne a hlavně noci změnila. Závěr roku většina lidí tráví ve společnosti přátel, na různých zábavách a
veselicích. Charakteristická pro tento den je bujarost, humor a smích, zpěv a tanec a přemíra jídla a
pití. S odpočítáváním posledních vteřin vypuká bouřlivé vítání Nového roku s ohňostroji, petardami,
přípitky a předsevzetími.
Nový rok je důležitým předělem času. Lidské kultury si dle svého způsobu rozdělovaly čas na dny, roky
a vytvářely si tak kalendáře. Na vznik různých druhů kalendářů měly také vliv náboženské sféry.
V minulosti existovalo a ještě i dnes existuje mnoho druhů kalendářů (juliánský, gregoriánský, čínský,
egyptský, keltský, muslimský, kalendář Mayů, Inků, …). Čas se ve většině z nich měřil podle pohybu
Měsíce a Slunce, ale začátek roku byl v každém z nich jindy.
Stojí možná za zmínku, že nový rok nezačínal vždy a všude 1. lednem. Jestliže se naši předci řídili
zákonitostmi přírody a přírodním koloběhem, přičemž vycházeli z postavení Slunce (rovnodennost,
slunovrat), bylo vcelku logické, že nový rok pro ně začínal v období, kdy se příroda probouzela, tedy na
jaře. Nový rok na našem území začínal 25. prosince a měl s největší pravděpodobností souvislost se
zimním slunovratem. Až v 15. století se pro velkou část Evropy začal považovat za začátek nového roku
1. leden. Z praktického důvodu byl ve větší části světa obecně přijat kalendář, který vytvořila západní
křesťanská kultura.
PF
K hezkému a milému zvyku patřilo posílání novoročních přání, tzv. PF, což znamená Pour féliciter (Pro
štěstí). Novoroční přání se od vánočních blahopřání odlišují především v námětech i obsahu. Vánoční
přání jsou spíše romantická, oproti tomu ta novoroční připomínají rozloučení se starým rokem, spojené
s veselím. První novoročenku má na svědomí český šlechtic, hrabě Karel Chotek, zastávající místo
nejvyššího purkrabí v Čechách. Ten neměl kolotoč zdvořilostních návštěv příliš v lásce, a proto v roce
1827 začal rozesílat blahopřejné lístky. Tehdy se jim říkalo omluvenky a byly ozdobeny hezkým
obrázkem.
Lidé si také všímali, na který den v týdnu připadne Nový rok.
Připadne-li Nový rok na pondělí, nastane ještě krutá zima, dále vlhké jaro, povodně a budou časté
nemoce.
Nastane-li Nový rok v úterý, bude zima ještě krutější, ale lze očekávat úrodný rok.
Bude-li prvního ledna ve středu, lze očekávat příchod vcelku příznivého roku, bohatého vínem, ale
chudého na med.
Připadne-li Nový rok na čtvrtek, znamená to mírnou zimu, větrné jaro, parné léto, krásný a příjemný
podzimek, hojnost ovoce a mnoho obilí.
Nový rok v pátek znamená, že nadcházející rok bude chladný, vlhký a všeobecně nepříznivý. Lidé budou
hodně mřít, hrozí i válka a oční nemoce.
Připadne-li první leden na sobotu, přichází klidný bezvětrný rok s množstvím plodů, bohatým ovocem,
ale nepříznivý pro pěstování obilí a hrozící množstvím onemocnění zimnicí.
Nastane-li Nový rok v neděli, lze očekávat mírnou zimu, příznivé a úrodné jaro, větrné časy letní a
příznivou žeň.

Lednový nápad pro děti
Zimní malování na okna-maminky Vás pochválí☺
Pomůcky: voda, školní křída, kelímek, igelitový sáček, štěteček
Postup:
Bílou školní křídu vložíme do igelitového sáčku a rozdrtíme na prášek. Poté vezmeme kelímek,
nasypeme rozdrcenou křídu a rozmícháme s trochou vody. Hustota směsi záleží na tom, co chceme
malovat. Malým štětečkem namočeným v křídové směsi pak vytváříme na okně různé obrazce
(zasněženou krajinu, sněhuláka nebo jen obyčejné sněžení). Když se nějaký obrázek nepovede, není nic
jednoduššího, než vzít hadřík a nepovedené dílko smýt.

Lednový recept našich (pra) babiček

Staročeská couračka

Suroviny: 1/2 kg kysaného zelí, 5 brambor, 1 cibule, 60 g másla, 50g slaniny, 30 g hl. mouky, pepř,
sůl
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Postup: Pokrájené zelí zalijeme 1,5 l osolené vody a dáme vařit. Z másla, mouky a drobně nasekané
cibule připravíme zlatavou jíšku a vmícháme ji do zelí. Když je měkké, přidáme zvlášť uvařené, na
kostky nakrájené oloupané brambory, ještě společně povaříme, opepříme a nakonec zalijeme na kousky
nakrájenou slaninou, kterou jsme opekli na teflonové pánvi. Ochutíme několika kapkami maggi.
převzato z knihy Martina Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce, Dagmar
Šottnerové Lidové tradice a Kláry Trnkové Trnkův špalíček

USNESENÍ

k zápisu č. 37

ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá ze dne 19. prosince 2013.

ZO

souhlasí:

784/13 - a schvaluje navržený program jednání.
785/13 - a po projednání schvaluje návrh firmy Geomapa Rakovník s.r.o. na oddělení části
pozemku parc.č. PK 2440/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka podle předloženého nákresu
786/13 - a po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 14/13.
787/13 - a po projednání schvaluje navržený poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok
2014 ve výši 550,-- Kč pro fyzické osoby s trvalým pobytem a majitele rekreačních
objektů.
788/13 - a po projednání schvaluje navýšení parag. 3113, pol. 5331 (příspěvek PO ZŠ)
v rozpočtu obce na r. 2014 o 160.000,-- Kč na celkovou výši 860.000,-- Kč.
789/13 - a po projednání schvaluje navýšení parag. 3419, pol. 5222 (příspěvek TJ na dostavbu
oplocení volej. hřiště) v rozpočtu obce na r. 2014 o 30.000,-- Kč na celkovou výši
80.000,-- Kč.
790/13 - a po projednání schvaluje navýšení parag. 6409, pol. 5222 (obecní granty) v rozpočtu
obce na r. 2014 o 200.000,-- Kč na celkovou výši 600.000,-- Kč.
791/13 - a po projednání schvaluje jednoduchou verzi rozpočtu na rok 2014.
792/13 - a po projednání schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2014 ve znění návrhu a
provedených změn – navýšení výdajů o 160.000,-- Kč, par. 3113 (příspěvek PO ZŠ a MŠ),
navýšení výdajů o 30.000,-- Kč, par. 3419 (dostavba volejb. hřiště), navýšení výdajů o
200.000,-- Kč (obecní granty) a snížení financování k použití v dalších letech na položce
8115 o 390.000,-- Kč.
793/13 - po projednání s podpisem Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst
s firmou Energie pod kontrolou o.p.s. na rok 2014.
794/13 - a po projednání schvaluje pí. P. výměnu bytu č. 129/2 za uvolněný byt č. 129/6.
795/13 - po projednání se změnou nájemce v nájemní smlouvě k bytu č. 294/4 od 1. ledna 2014
z pí. K. na manžele K.
796/13 - po projednání s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 294/4 manž. K. do 30. 6. 2014 a
zároveň se splátkovým kalendářem na dlužnou částku nájemného ve výši 4.000,-- Kč,
která bude uhrazena ve čtyřech stejných splátkách (1.000,-- Kč) v lednu až dubnu 2014
společně s aktuálním nájemným.
ZO

bere

na

vědomí:

797/13 - žádost manž. H. o prodej části pozemku parc.č. PK 2440/1 v k.ú. Čistá u Rakovníka
798/13 - ukončení nájmu v bytě č. 129/6 podané pí. Bobisudovou.
799/13 - informaci o provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013.
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