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KČ 6,-

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO OBČANY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

D

ne 31.8.2017 došlo k vyhlášení
programu „Výměna zdrojů
tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve
Středočeském kraji 2017 – 2019“.
Díky ní si mohou obyvatelé
Středočeského kraje zažádat o
příspěvek na výměnu kotlů na tuhá
paliva s ručním přikládáním v 1. a 2.
emisní třídě dle ČSN EN 303-5.
Podpořena tak bude realizace
výměny zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo, kotel výhradně určený pro
spalování biomasy, automatický
kotelna uhlí a biomasu či plynový
kondenzační kotel.
Dotace se pak nevztahuje na výměnu
kamen, krbových kamen a krbů, a to i
v případě, že slouží k primárnímu
vytápění objektu. Finanční podpora
může dosáhnout výše 75 000 Kč až

120 000 Kč, a to podle kategorie nově
pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je
splnění směrnic EU (ekodesign) pro
nové zdroje. K prokázání emisní třídy
1. a 2. je žadatel povinen přiložit
k žádosti doklad o kontrole
technického stavu a provozu kotle.
Jedná se o revizní zprávu, kterou byli
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o
příkonu 10 – 300 kW napojeného do
komína a otopnou soustavu povinni si
nechat zpracovat do konce roku
2016.
Pokud fyzická osoba tímto
dokumentem nedisponuje, lze jej u
zdrojů nahrazených před 31.12.2016
zaměnit za jiný doklad prokazující
třídu kotle (fotografie štítku kotle,
návod k obsluze či jiné dokumenty),
v případě kotlů, u kterých třída nebyla
stanovena lze nahradit čestným

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kominík
Kominík bude v obci 9. října od 8:00 cca do 17:00 hodin.
Všichni, kdo máte tuto službu objednanou, si zajistěte přístup do
domu.

Divadlo
Ještě stále je několik volných vstupenek do divadla na komedii
„Drahoušku, toužím po tobě“. Bližší informace na plakátě a objednat
se je možné u pí. Valigurčinová, tel. 313 549 454.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají
v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. Okrskové volební komise
pro obec Čistou a přilehlé obce budou mít sídlo v ZŠ a MŠ Čistá.

prohlášením o tom, že je třída kotle
neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční
přikládání mohou realizovat fyzické
osoby na území Středočeského kraje,
a to pouze ve vybraných objektech,
kterými jsou rodinné domy, objekty
k bydlení a zemědělské usedlosti
s maximálně třemi bytovými
jednotkami podle listu vlastnictví
z Katastru nemovitostí. Dotace se
naopak nevztahuje na rekreační
objekty.
Zásadní novinkou je také to, že
žádost o podporu se nově podává
pouze elektronicky. Příjem žádostí
bude zahájen dne 4.10.2017 od 8,00
hod. a ukončen 29.6.2018 ve 14,00
hod., nebo do vyčerpání určených
finančních zdrojů. Všechny další
informace se můžete dozvědět na
webových stránkách Středočeského
kraje.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
84 let
Sajdlová Jaroslava, Čistá
75 let
Pásková Januše, Čistá
70 let
Nachtigal Antonín, Čistá
Gajdoš Pavel, Čistá
Červená Daniela, Čistá
65 let
Fajgl Pavel, Zdeslav
Štetinová Vlasta, Čistá
Gratulujeme!
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VATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ 2017
Sedmý ročník turnaje jednotlivců ve hře Pétanque proběhl v sobotu 30. září 2017 na
čisteckých volejbalových kurtech. Sportovně společenské akce, pořádané v rámci
Svatováclavské pouti se letos zúčastnilo celkem osmnáct hráčů, rozdělených do dvou
(věkových) kategorií. Letošní ročník opět přinesl nejen krásně soutěžní atmosféru, ale i
Dětská kategorie přinesla toto konečné pořadí – na prvním místě se umístil Denis
Bedenk, druhá skončila Tereza Pavlisová, třetí místo obsadil Ondra Šindler, čtvrtý
skončil Prokop Turek, pátá Lucka Pavlisová.
Napínavá finálová skupina dospělých přinesla toto konečné pořadí – na prvním místě se
umístil Pavel Tintěra st., který obhájil vítězství z minulého roku, na druhém místě Míša
Marek, který ještě v minulém roce hrál v dětské kategorii, na třetím místě Iveta
Pavlisová a na krásném čtvrtém místě Karel Šiml.
Všem finalistům a samozřejmě především vítězům gratulujeme!
I letos přálo našemu turnaji počasí a to až do skončení celého turnaje. Pevně doufáme,
že si všichni hráči svoji účast dostatečně užili. Především jsme rádi za setrvalý zájem
tradičních hráčů, ale i účast nových hráčů, kteří přislíbili účast v dalším ročníku. Po celou
dobu turnaje vládla opravdu skvělá nálada hodna této hry.

Naše poděkování proto patří všem hráčům, kteří si přišli zasoutěžit, dále těm, kteří se na uspořádání turnaje podíleli či k
němu přispěli, tedy TJ Čistá oddílu volejbalu za zapůjčení hřiště, Obci Čistá za zapůjčení lavic a stolů a samozřejmě všem
dalším, kteří pomohli, zapůjčili, otevřeli atp… Děkujeme!
za pořadatele
Ilona & Pavel TINTĚROVI

ZÁPIS VÝBOROVÉ SCHŮZE SZP ČISTÁ ZE DNE 7.9.2017
Jubilant p. Pavel Gajdoš - dárek s gratulací předají pí. Henzlová a pí. Králová.
Brigáda na přestěhování zbylého majetku spolku ze staré klubovny do nové se bude konat 13.9. od 10.00 hod.
Proběhne 2. kolo soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno, předzahrádku a okolí domu. V tomto kole se budou hodnotit
rozkvetlá okna. Celkové vyhodnocení soutěže se bude konat 1.10. 2017 od 13.00 hod v zasedací síni OÚ Čistá
Dne 23.9. se uskuteční zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ do Litoměřic. Je přihlášeno 27 zájemců. Odjezd je v 7.00 hod;
Cena pro členy 180,- Kč, pro nečleny 240.-Kč.
Dne 7.10. bude v Senomatech hrát k tanci a poslechu Žákovec a Volínová. Zájemci se mohou hlásit u pí. Vopatové.
Dne 28.10. pořádá obec Čistá koncert kapely „Piňakoláda“ v KD Čistá od 14.00 hod.
Dne 17.11. pořádáme zájezd do bazénu v Berouně. Odjezd v 9.00 hod cena: děti zdarma, členové 100,-Kč,
nečlenové140,-Kč.
Dne 11.11. bude v Senomatech koncertovat Kladenská heligonka. Zájemci se mohou hlásit u pí. Vopatové. Podrobnější
informace obou zájezdů do Senomat budou uvedeny na nástěnce u pošty.
Akce SZP Rakovník:
19.9. zájezd do Plzně do muzea „Na Parkáně“ a na zámek Kozel, cena 490.- Kč
10.10. zájezd do Jičína – exkurze ve výrobně vánočních ozdob.
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VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 33 ZE DNE 24. SRPNA 2017
Návrh usnesení č. 403/17
ZO schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 403/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 404/17
ZO předběžně souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 2684, 2685, 2686 a 2687 v k.ú. Čistá u Rakovníka za minimální cenu 100,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 404/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 405/17
ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Atelier A4 s.r.o., Praha 6 na zhotovení projektové dokumentace k akci
„Rekonstrukce kulturního domu Čistá“ za částku 1,280.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku jejím podpisem.
USNESENÍ č. 405/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 406/17
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Stč. kraje ze Stč. Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na vybavení JPO Čistá
přetlakovými dýchacími přístroji ve výši 177.981,- Kč.
USNESENÍ č. 406/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 407/17
ZO po projednání zamítá žádost pí. U. o možnost napojení rekreačního objektu na obecní studnu v Nové Vsi.
USNESENÍ č. 407/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 408/17
ZO po projednání předběžně souhlasí se směnou pozemků parc.č. 1760 a 1763 v k.ú. Čistá u Rakovníka o rozloze 219m2 za pozemky
ing. K. parc.č. 2894 a 2064 o rozloze 2656 m2.
USNESENÍ č. 408/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 409/17
ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2528 v k.ú. Čistá u Rakovníka o výměře cca 300 m2 za částku 3,- Kč/m2 manž. K.
USNESENÍ č. 409/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 410/17
ZO předběžně souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 87/3, 86/6 a 86/5 v k.ú. Čistá u Rakovníka za minimální cenu 400,- Kč/m2 za
účelem stavby rodinného domu.
USNESENÍ č. 410/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 411/17
ZO po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě na pronájem KD, ve znění předchozího dodatku s tím, že nájemní stav
bude ukončen k datu 31.12.2017 a kulturní dům bude k 31.12.2017 předán vyklizený a v provozuschopném stavu.
USNESENÍ č. 411/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 412/17
ZO schvaluje zákaz čerpání podzemní vody za účelem zalévání trávníků a vegetace. K zalévání lze používat pouze srážkovou vodu
zachytávanou do k tomu určených nádrží nebo výtokovou vodu z ČOV.
USNESENÍ č. 412/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 413/17
ZO schvaluje výstavbu zásobníku užitkové vody z polí stávající ČOV navazující na čistírnu odpadních vod a rozvod užitkové vody
společně s výstavbou kanalizace.
USNESENÍ č. 413/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 414/17
ZO schvaluje online přenos a audiovideo záznamu z jednání zastupitelstva čtyřmi nezávislými audiovideo kamerami se záznamem na
paměťovou kartu od 1.9.2017. Záznam těchto čtyřech kamer bude nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. 414/17 NEBYLO SCHVÁLENO
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Návrh usnesení č. 415/17
ZO schvaluje audio záznam jednání zastupitelstva k uložení na obecním úřadě.
USNESENÍ č. 415/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 416/17
ZO schvaluje investice do vnitřního vybavení (např. podlahové krytiny, koupelny, vytápění, dveře, elektroinstalace, kuchyně, rozvody
vody, odpady, ohřev TUV) které se budou odepisovat degresivním odpisem po dobu 15ti let rozpočítané v měsíčním nájemném.
Investice do budovy (např. okna, fasáda, střecha, obvodové a nosné zdivo, základy, schodiště, chodníky, přípojky sítí) se budou
odepisovat degresivním odpisem po dobu 30ti let, s ohledem na výměry bytových nebo nebytových jednotek. Výjimku z plateb
mohou krátkodobě (po dobu max. 3 měsíců) dostat mimořádné sociální případy.
USNESENÍ č. 416/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 417/17
ZO schvaluje v rámci intravelánu obcí minimální prodejní cenu pozemku 600,- Kč/m2. Ceny nájmů 30,- Kč/m2 a rok. Extravelán obce,
pole, lesy a ostatní plocha za minimální cenu pozemku 100,- Kč/m2. Minimální cena pronájmů u orné půdy je 3500,- Kč, trvalý travní
porost za cenu 3000,- Kč. Lesní pozemky si pronajmout nelze s výjimkou honiteb pro mysliveckou činnost.
USNESENÍ č. 417/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 418/17
ZO schvaluje vyžádat si od každého provozovatele atrakce (na každou atrakci samostatně) 1. řádný technický průkaz, 2. revizní
správu, 3. pojištění atrakce, 4. školení obsluhy. Tyto dokumenty zveřejnit na webových stránkách obce. V případě, že tyto
dokumenty provozovatel nedodá nepronajmout pozemky obce pro tuto činnost.
USNESENÍ č. 418/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 419/17
ZO schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace na rybníky Zdeslav a Lhota v ceně 91.000,- Kč bez DPH a 73.000,- Kč bez
DPH.
USNESENÍ č. 419/17 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 420/17
ZO schvaluje finanční příspěvek na konání cyklistického závodu Břežanský kostitřas ve výši 7.000,- Kč.
USNESENÍ č. 420/17 NEBYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 421/17
ZO schvaluje finanční příspěvek na konání cyklistického závodu Břežanský kostitřas ve výši 5.000,- Kč.
USNESENÍ č. 421/17 BYLO SCHVÁLENO

KULTURNÍ PŘEHLED
28.10.2017 od 14:00 hodin
Sociální výbor při obci Čistá pořádá
koncert skupiny

PIŇAKOLÁDA
kulturní dům Čistá
pro občany Čisté ZDARMA

Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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