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OÚ Čistá
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 11:30
12 - 17
Úterý 8 - 11:30
12 - 16
Středa 8 - 11:30
12 - 17
Čtvrtek
není úřední den
Pátek 8 - 11:30
12 – 15
___________________________________

KČ 6,-
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- Přehled akcí
- Lyžařský výcvik
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PŘÍBĚHY 12-TI MĚSÍCŮ
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO
KULTURNÍ PŘEHLED
PLAKÁTY

Opět po roce nás čeká

Sběrný dvůr obce Čistá
Provozní doba:
Středa 16 -18 (duben-říjen)
15 -17 (listopad-březen)
Sobota 8 - 11
___________________________________
Pošta Čistá
Kontakt: 954 227 034
Provozní doba:
Pondělí
8 - 11 14 - 17
Úterý
8 - 11 13 - 16
Středa
8 - 11 14 - 17
Čtvrtek
8 - 11 13 - 16
Pátek
8 - 11 13 - 16
___________________________________
Praktický lékař pro dospělé:
ZZ Sedmikráska s.r.o.
Mudr. Marie Jenšovská
Mudr. Jiří Jenšovský
kontakt: 737 526 622
Ordinační hodiny:
Úterý
7:30 – 13:00
Pátek
7:30 – 10:30
___________________________________
Praktický zubní lékař:
Mudr. Martina Svobodová
Kontakt:723 778 187
313 549 401
Ordinační hodiny:
Pondělí
8 – 12
Čtvrtek
12:30 – 15:30
Pátek
8 – 12

Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a máme tady opět čas masopustu. Už jsme si zvykli, že
je zima bez sněhu, ale aby byla zima v Čisté bez masopustu? To přece není
myslitelné. Snad se ale počasí umoudří a nadělí nám na masopust trochu
sněhu. A kdy se tedy můžeme těšit na masopustní průvod? Popeleční
středa podle data Velikonoc vychází na 26. února, tak dle našich tradic se
masopustní průvod bude konat v sobotu 22. února 2020.
Celý masopust je zajišťován naším sborem dobrovolných hasičů již hodně
dlouhá léta. V hasičské kronice je první zmínka o masopustu již z roku
1934, kdy se sbor zavázal, že se pokusí obnovit lidovou tradici. Aby bylo
vše zajištěné a vše klaplo, probíhají masopustní přípravy již od ledna.
Tak jako každý rok určitě uvítáme, když kdokoli z Vás přijde s nápadem
nové masky a vyrazí do průvodu. Nápadům a počtu masek se opravdu
meze nekladou, naopak všichni jste velice vítáni. A kdo neví za co jít, může
přijít na hasičskou zbrojnici v sobotu po 12.00 hodině a určitě ho do
nějaké masky rádi oblékneme. Samozřejmě se těšíme i na děti, pro které se
určitě také maska najde. A kdo má chuť a odvahu, může s našimi
odvážnými hasiči vyrazit již ráno zvát po okolních obcích, ale jen
s podmínkou, že zvládne i odpolední průvod.
Stejně tak se těšíme, že přijde hodně masek i ostatních návštěvníků na
večerní „masopustní rej“, abychom si ten „náš“ masopust zase pěkně užili a
měli celý rok na co vzpomínat.
Takže jste všichni srdečně zváni.
Blanka Čebišová, starostka obce
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Dotační programy obce Čistá na rok 2020

Zastupitelstvo obce Čistá schválilo na svém zasedání dne 23. ledna 2019 Dotační programy obce Čistá na rok 2020
s celkovou alokovanou částkou 300 000,- Kč. Stejně jako v předchozích letech si mohou místní spolky, sdružení,
právnické a fyzické osoby podat žádost o dotaci na běžnou činnost a další různé akce podle typu a vypsaných
dotačních programů, kterých je celkem 6. Jsou to:
Dotační program č. 1 – Běžná činnost spolků
Alokace 125 000,-Kč, maximální výše dotace 30 000,- Kč/ maximální míra podpory 80%
Dotační program č. 2 - Kulturní a kulturně společenské akce
Alokace 50 000,-Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dotační program č. 3 - Sport a sportovně společenské akce
Alokace 45 000,-Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dotační program č. 4 - Vzdělávání a volný čas dětí a mládeže
Alokace 60 000,-Kč, maximální výše dotace 15 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dále zůstává v podmínkách, že nepřesáhne-li požadovaná či přiznaná dotace v jednotlivých případech částku
3 000,-Kč, potom maximální podpory činí 100%.
Dotační program č. 5 - Sociální služby a činnosti v sociální oblasti
Alokace 10 000,-Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%
Dotační program č. 6 - Životní prostředí
Alokace 10 000,-Kč, maximální výše dotace 10 000,- Kč/ maximální míra podpory 90%.

Žádosti o dotace lze podávat od 25. února do 15. března 2020, a to pouze na předepsaném formuláři, který
lze stáhnout z webových stránek obce (www.cista.cz) nebo ho si ho vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
Rozhodnutí o přidělení dotací – nejpozději do 31. května 2020 – dle termínů ZO, může být rozhodnuto dříve.
Veškeré informace o Dotačních programech obce Čistá naleznete na webových stránkách obce
(www.cista.cz)včetně všech formulářů. Bližší informace Vám rádi poskytneme v kanceláři OÚ.
Blanka Čebišová, starostka obce

__________________________________________________________________________________________

Obecní úřad pořádá zájezd do divadla
V pátek 20. 3. 2020 do Divadla U Hasičů na představení „Instalace“.
Satirická komedie z prostředí galerie moderního umění, která se baví nad autorstvím jednoho obrazu. Kdo je jeho
skutečným autorem? A co se stane, když se obrátíte na právníka?
Hrají:
Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Zdeněk Hruška, Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Tomáš Brychta, Daniel Čekan
Bližší informace se dozvíte na plakátech. Přihlášky u pí. Valigurčinové, 313 549 454. Vstupenky se hradí hned.

__________________________________________________________________________________________
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Přinášíme novou rubriku, kde Vám přineseme rozhovor s Vaším sousedem.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Jako prvního jsme oslovili p. Vlastimila Hoťka, nyní již bývalého starostu SDH Čistá. Tuto
funkci vykonával od roku 1977 do 25. 1. 2020, kde byl na valné hromadě SDH zvolen nový
starosta SDH Vlastimil Schuh.
V kolika letech jste poprvé přičichl k hasičině?
Asi na základní škole. Něco jako dnešní přípravku vedl nějakej Franta Vaněk, co bydlel
v Břežanský bráně. Tam bydleli Vaňkojc. Ten nás trénoval. Ale to nebylo ještě jako dneska. Dřív
ještě nebyli hasiči, to byli požárníci.
Kdy jste se aktivně zapojil mezi hasiče?
To bylo právě v tom roce 1977, kdy jsem se stal starostou SDH. Tehdy to ještě byl Svaz požární ochrany (SPO). Uvrtal mě
do toho ing. Lomička. Potřebovali nějaký blbce, který by to šel dělat. Takovýho vola nenajdete na okrese.
Jaká tady byla v té době technika?
Tady byly 2 ERENY – skříňová a cisterna. Zásahové obleky ani dýchací přístroje jsme ještě neměli. Hasilo se tak, jak člověk
přiběhl z práce. Jezdili jsme i na nějaké soutěže, ale neblbli jsme jako dneska. Dřív se to bralo jako, že je to naše
povinnost.
Jak jste se dozvěděli o tom, že někde hoří?
Rozhlasem, telefony nebyly. Na úřadě to většinou věděli, tak pustili sirénu do rozhlasu. Pak se dala taková kvíčala na
hasičárnu, ta tam ještě je. Kdo první přiběhl, ten začal točit. Ono je to dost hlasitý. Kdo měl ruce, kdo měl nohy, tak
přiběhl. Většinou to byli kluci z JZD z dílen. To bylo nejblíž, fara. Ty tam byli jako první, ty jenom seběhli kopec.
Jaký byl Váš největší zážitek při zásahu? Vybavíte si nějaký?
Milíčov, tam byla nějaká stodola nebo co, Hubert – les, tam lítalo letadlo nad námi. Všechno, co si můžete pamatovat.
Jakou jste měl radost z nového auta?
Žádnou, kdyby bylo starý, byl by klid. To kecám, nový je nový. Sem nikdy nový auto nepřišlo, vždycky přišlo ojetý. Akorát
ten trambus, ten sem přišel ze skladů CO, ale taky byl vlastně trochu ojetý.
Za chvíli bude masopust, který tady v Čisté pořádají právě hasiči. Vzpomínáte rád na průvody v masce?
Já jsem nikdy za masku nešel, v životě ne. Většinou jsem hlídal silnici. A večer na zábavě mě vždycky postavili k pokladně.
Já už bych mohl jít jedině za Švejka, jak vždycky jezdil Milan Gregor.
Co byste popřál hasičům a novému starostovi do dalších let?
Hlavně, aby jim to vydrželo a aby se nehádali.
__________________________________________________________________________________________________

SDH Čistá a ZŠ a MŠ Čistá

POZVÁNKY

pořádá 12. ročník
Netradiční zimní soutěže pro Mladé Hasiče
Čistecký uzel

v sobotu 22. 2. 2020
14.00 průvod masek obcí
20.00 taneční zábava v KD

Kdy : 8. 2. 2020 od 9,00 hod
Kde : MŠ a ZŠ Čistá
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ZŠ A MŠ ČISTÁ

Přehled plánovaných akcí na měsíc Ú N O R
4.2.
10.2.
12.2.
17.2.
17.2.
18.2.
24.2.
26.2.
28.2.

BRUSLENÍ RAKOVNÍK, 2. – 5. ročník
„CIRKUS ZLODĚJŮ“ DIVADLO ALFA PLZEŇ, 1. – 5. ročník
BRUSLENÍ RAKOVNÍK, 6. – 9. ročník
EKOLOGICKÁ BESEDA „TONDA OBAL NA CESTÁCH“, 1. – 9. ročník
SOUTĚŽ „ENGLISH TRAVELLING“ RAKOVNÍK, 8. – 9. ročník
BRUSLENÍ RAKOVNÍK, 2. - 5. ročník
„ZE ŽIVOTA PAPOUŠKŮ“, MŠ + I.stupeň
BRUSLENÍ RAKOVNÍK, 6. – 9. ročník
SFÉRICKÉ KINO, 1. – 9. ročník

Podrobné informace najdete na: www.zsmscista.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Čistá

Marie Kruntová

_______________________________________________________________________________________________________
Lyžařský výcvik žáků naší školy v Železné Rudě, aneb expedice na severní pól
Poslední lednový týden strávilo 33 žáků z čistecké základní školy v Železné Rudě na lyžařském
výcviku. Při letošní teplé a na sníh chudé zimě jsme měli velké štěstí, jelikož nám počasí sněhově přálo.
Na kurzu bylo 13 dětí, které nikdy na lyžích nestály. S radostí můžeme konstatovat, že se ze všech dětí
stali lyžaři. Bohužel na kurzu byla i četná nemocnost, což nám všem pedagogům bylo velmi líto. Během
týdenního pobytu v krásné přírodě jsme měli možnost strávit 20 hodin na lyžích, s dětmi přišel
pobesedovat člen horské služby, navštívili jsme město Železná Ruda (pizzerii, cukrárnu Bublina), prošli
jsme si cestu ze Železné Rudy do Alžbětína, kde jsme se na naučných panelech dočetli o utajené obraně
železné opony a o sklářské výrobě v této oblasti. Naučná stezka končila na nádraží Železná Ruda –
Alžbětín, které je zajímavé tím, že přímo tímto nádražím prochází státní hranice, která rozděluje českou a
německou část, jež každá nese název v jazyce dané země. Přímo v nádražní budově jsme si prohlédli
enviromentální centrum, které bylo velmi hezky interaktivně vybaveno. Celý týden byl protkán hrami
s tematikou, která dětem měla přiblížit něco z historie a současnosti severního pólu. Celý pobyt byl
zakončen vyhodnocením akce, diplomy a pamětními medailemi.
K. Lauberová, I. Jelínková, J. Tůma, J. Švolbová, B. Vopatová
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Obecní mlýn pod Horami Čistá
čp.110.
Byl postaven tam, kde
Javornice do úzkého koryta
v hluboké soutěsce vtéká a kde
později nad ním byl postaven
železniční most. Obec postavila
tento mlýn nákladem 358
zlatých. Peníze na stavbu mlýna
půjčil Jiří Kočka, proto mu obec
pronajala tento nový mlýn za
roční plat 25 zlatých a 25 strychů
žita. Mlýn postavil tesař Jiří
Šrajer za 30 kop grošů, ale místo
peněz dostal od obce stavební
místo na chalupu.
V roce 1724 splácí obec
mlynáři Jiřímu Kočkovi dluh 358
zlatých které obci půjčil a mlýn
sama převzala do své režie.
V roce 1785 prodává obec
Obecní mlýn pod Horami Janu
Löblovi, který byl povinen obci
zdarma mlít slad.
V roce 1789 poškodila
tento Obecní mlýn velká voda a
po jeho opravě jej Löbl prodal
Václavu Šrajerovi za 750 zlatých.
U mlýna zůstala povinnost mletí
sladu pro obecní pivovar za
odměnu 30 krejcarů pro každou
várku. Mlýn v této době má dvě
mlýnská složení. Poněvadž byl
Šrajer stále nemocen, postoupil
mlýn i s hospodářstvím roku
1808 svému synu Františkovi ve
2000 zlatých, ale s manželkou
Terezií si ponechal právo
majitele. Roku 1824 žádá Šrajer
obec o pozemek na stavbu pily.
Pozemek dostal za podmínky, že
se o postavení pily dohodne se
sousedním mlynářem Antonínem
Kočkou. Ten neměl námitek, ale
žádal o povolení, vést vodu
z Javornice, která byla na
katastru obce Čistá, náhonem na

jedno kolo svého mlýna. Šrajer
potom pilu v roce 1828 postavil a
zavázal se dávat obci 1 a čtvrt
strychu žita a rozřezat 15 klád
ročně.
Hned
příštího
roku
prodává Šrajer mlýn se vším
příslušenstvím
Vavřinci
Šnajdaufovi za 1200 zlatých. Ten
ho roku 1841 předal svému synu
Janovi v ceně 1710 zlatých. Jan
Šnajdauf žádal roku 1852 spolu
s koželuhem
Františkem
Bobisudem z čp.139, o prodej
kousku obecního pozemku na
postavení krupníku a stoupy na
tlučení třísla na jedno kolo.
Povolení se jim dostalo a stavbu
provedli. Při velké vodě roku
1872 Hrozilo Obecnímu mlýnu
odplavení zrovna tak, jak se to
stalo Jiříkovu mlýnu.
Po deseti letech 8.května
1882 se strhla veliká bouře, která
opět nadělala velké škody i na
mlýnech Antonína Kočky a
Rudolfa Šnajdaufa, když voda
protrhla hráze rybníků. Dne
28.července
1895
bylo
provedeno vyměření a osazení
normálního cejchu. Mlýn v této
době má dvě složení, které se
dvěma vodními koly na svrchní
vodu
ženou.
Vantroka
v jihovýchodním rohu nádržky
před mlýnem se nacházející, jsou
8,15 m dlouhá a 1,41 m široká a
1 m hluboká. Při vtoku z nádržky
jsou
vantroka
opatřena
stavidlem. Na konci vantrok stojí
dvě stavidla, zahrazující dva
průtokové otvory v bednění
vantrok. K naplňování nádržky
slouží v jejím západním rohu
stojící stavidlový splav, který je
v hřebenu 6,80 m dlouhý s pěti
stavidly. Mimo tohoto splavu se
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nalézá pro případ náhlého
přívalu uprostřed téže hráze
druhý přepadový splav, který
oproti prvému mnohem výše je
položen. Má délku 5,94 m. Mlýn
stojí pod hrází rybníka k tomuto
mlýnu patřící. V lednici se
nalézají dvě vodní kola, která
stojí rovnoběžně se západní
stranou mlýnské budovy.
V jednom období, při
nedostatku vody, koupil otec
Šnajdauf
starší,
parní
lokomobilu,
aby
roztáčela
mlýnské zařízení v období sucha.
Byl to první a také poslední parní
mlýn na Javornici a okolí. Uhlí do
tohoto parního stroje přivážel až
z Rakovníka, což se mu později
nevyplácelo.
Obecní
mlýn
vlastnilo
několik
generací
Šnajdaufů, poslední mlynář Jan
Šnajdauf mlel ještě roku 1923 a
dále pracuje jako rolník. Ve stáří
pak prodává mlýnskou usedlost
panu Zelenkovi a ten po několika
letech hospodaření prodává
hospodářství panu Bauerovi. Ten
lidem zakazoval používat veřejné
cesty vedoucí přes jeho mlýn.
Vyhrožoval pocestným puškou,
že každého zastřelí a tak se zde
lidé báli chodit. Bauerovi pak
později prodávají hospodářskou
usedlost podniku ČSAO Praha,
podobně jako Kočkův mlýn.
Tento podnik bývalý mlýn a
hospodářské budovy srovnává se
zemí a tím Obecní mlýn čp.110
zaniká. Zůstává po něm pouze
hráz mlýnského rybníka.
Jaroslav Sklenář
/redakčně bez zásahu/
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ÚNOR

PŘÍBĚHY DVANÁCTI MĚSÍCŮ

Je zajímavé, kolik národů má pro měsíc
Únor stejné označení. Slovensky to je Február, anglicky February, německy Februar, francouzsky Février,
španělsky Febrero, italsky Febbraio a rusky ФевралЬ (Fevral). Jen polský Luty zní jinak. S tím se s poláky
shodneme.
České pojmenování Únor má své opodstatnění. V tomto čase bývá zpravidla obleva, sníh a led polevuje,
objeví se mokro a země se unoří. Vždyť se říká: Na svátého Blažeje napije se skřivan z koleje. Sloveso
unořit je staré. Nyní se ho již málo užívá, a proto málokdo ví, jak vzniklo.
Únor je nejkratší měsíc v roce. Má jenom 28 dní. Ale jednou za čtyři roky je o jeden den delší, tak jako
letos.
V měsíci únoru se slaví mnoho svátků a ten nejveselejší z nich je MASOPUST.
Masopustní veselí se odvíjí od dob předkřesťanských. Dají se v něm vystopovat vlivy keltské, germánské i
slovanské. Je to loučení s vládou zimy a radost s nástupem nového života. Křesťanstvím ovlivňován
nebyl. Proč? Protože v tomto období lidé ztrácejí stud a překračují vlastní strach. To platí pro všechny
karnevaly světa. Šance převrátit svět na hlavu, nasadit si pitvornou masku a pak ji odhodit. Jedno bez
druhého není možné. Smějme se, abychom mohli plně a se vší vážností uvěřit.
Snad právě proto masopust přímo navazuje na Vánoce a předchází postní a velikonoční čas. Masopust
neboli karnevalové období je časově pohyblivé a je spojené s půstem před Velikonocemi. Někdy je delší,
jindy kratší, protože Boží hod velikonoční musí být vždycky v první neděli po jarním úplňku. Masopustní
neděle je sedmá neděle před Velikonocemi. Popeleční středou začíná postní období před velikonocemi.
Období masopustu trvá od 6. ledna do Popeleční středy a vrcholí v posledních dnech před Popelcem
takzvanými „ostatky“. Je to divadlo masek, které zbavuje zábran a připomíná dědictví neúplatných šašků.
Každoročně v tyto dny se křísí zapomenuté právo královských bláznů říkat pravdu. Masopust lze chápat
jako obrovskou divadelní hru, v níž se vesnická náves nebo městské náměstí stalo jevištěm, divadlem bez
zdí a jeho obyvatelé herci i diváky přihlížejícími z balkonů. Masopust je doba veselostí, zabijaček,
maškarád, tanců a her.
V čase masopustu se i na královském dvoře konaly hostiny. Roku 1477 král Vladislav o masopustní
neděli pozval k sobě do dvora na Starém Městě pražském přední měšťany i s jejich manželkami a ti s nimi
druhý i třetí den v rozličných kratochvílích hodoval.
Vždy platilo a platí dodnes, že muzika je poloviční zdraví a tanec je nejlepší lék. O masopustu se pořádaly
ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá
výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu,
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný
zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu.
Masopustní dny, zvláště jejich závěr, měly svůj řád a obyčeje. A ty vycházely z místních tradic. Vrcholem
masopustu byla neděle, pondělí a úterý. Popeleční – černá – středa byla už dozvukem, kdy masopust
předával obřadně vládu půstu. Na pytlový čtvrtek se dojídaly zbytky z hodů. Pytlový proto, „že po
masopustě, co ještě zbyde, všecko, všecinko se sní, stráví – zpytluje“.
Podle knihy Příběhy dvanácti měsíců sepsala S. Razýmová







Svítí-li slunce o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní
Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy
Masopust na slunci - pomlázka u kamen
Jsou-li o masopustě rampouchy, je dobrý rok na mouchy a je dlouhý len
Konec masopustu jasný - len krásný
Svítí-li slunce o Masopustní neděli, povede se nejlépe setí záhy, svítí-li slunce v
Masopustní pondělí, povede se nejlépe setí prostřední, a svítí-li slunce na Masopustní
úterý, je nejlépe sít pozdě
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Čistá č. 14, ze dne 12. prosince 2019
Návrh usnesení č. 121/19: ZO schvaluje navržený a doplněný program jednání 12. zasedání ZO.
Pro - 9 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 121/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 147/19: ZO schvaluje navržený a doplněný program jednání 14. zasedání ZO.
Pro - 10 všemi hlas; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 147/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 148/19: ZO schvaluje finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 a střednědobý výhled plánu
výnosů a nákladů na rok 2021-2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Čistá ve znění zveřejněného návrhu, které
jsou součástí tohoto usnesení. Výnosy 13,931.000,- Kč; Náklady 13,931.000,- Kč; Zisk/ztráta 0
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 148/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 149/19:ZO schvaluje směrnici ZŠ a MŠ Čistá čj. 594/2019 – Evidence majetku ze dne 18. 11.
2019.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 149/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 150/19:ZO schvaluje přebytkový rozpočet Obce Čistá na rok 2020 ve znění zveřejněného
návrhu, dle závazných ukazatelů, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Příjmy celkem: 27,029.849,33 Kč,
Výdaje celkem: 26,769.461,33 Kč, Financování: 260.388,- (financování úvěru z minulých let)
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 150/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 151/19:ZO schvaluje poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2020 ve výši 700,- Kč za
fyzickou osobu přihlášenou v obci Čistá a rok, resp. za rekreační objekt, a rok.
Pro - 6; Proti – 2 Mgr. Lauberová, pí. Pešková; Zdržel se - 2 pí. Čebišová, p. Pešek, USNESENÍ č. 151/19 BYLO
SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 152/19: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1. 1. 2020.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 152/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 153/19: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za psy s účinností
od 1. 1. 2020.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 153/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 154/19: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
s účinností od 1. 1. 2020.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 154/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 155/19: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 požární řád obce Čistá s účinností od
28. 12. 2019.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 155/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 156/19: ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště s účinností 1. 1. 2020, odsouhlasený KÚSK dne
10. 12. 2019 pod čj. 158964/2019/KUSK sp. zn. SZ158964/2019/KUSK.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 156/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 157/19: ZO schvaluje výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na dodávku
„Univerzální nosič komunální techniky“ zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 zák.č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím řízení podala nejvýhodnější nabídku firma CROY s.r.o.,
[8]
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IČ 45147647, nabídková cen 2,609.600,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vydáním rozhodnutí
o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je: CROY s.r.o., IČ 45147647.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 157/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 158/19: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Univerzální nosič komunální techniky„
se zhotovitelem CROY s.r.o., IČ 45147647, Rakovník Plzeňská 2599, PSČ 26901 a pověřuje starostku obce jejím
uzavřením. Smlouva je přílohou tohoto zápisu. Žádný ze zastupitelů neměl jiný návrh.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ Č. 158/19 BYLO SCHVÁLENO
Návrh usnesení č. 159/19: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 263/1 v k. ú. Nová Ves u Rakovníka o výměře cca
8 m2 za cenu 110,- Kč/m2 pí. M. K.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 159/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 160/19: ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 677 o výměře 59 m2 v k. ú. Čistá u Rakovníka
manž. T. za cenu 100,- Kč/m2.
Pro - 10 všemi hlasy; Proti – 0; Zdržel se - 0, USNESENÍ č. 160/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 161/19:ZO předběžně souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 1665 v k. ú. Čistá u Rakovníka o
výměře 2569 m2 za minimální částku 642,- Kč/rok.
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se - 1 pí. Čebišová, USNESENÍ č. 161/19 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 162/19: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce ve výši jednoho měsíčního platu
dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, za práci v oblasti kultury a administrace
dotací.
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se – 1 pí. Čebišová, USNESENÍ č. 162/19 BYLO SCHVÁLENO.
__________________________________________________________________________________________________

ÚNOR

KULTURNÍ PŘEHLED

Čistá
8. 2. 2020, 9:00h – Čistecký uzel – soutěž, ZŠ a MŠ
22. 2. 2020, 14:00h – Průvod masek obcí
22. 2. 2020, 20:00h – Masopustní taneční zábava, KD Čistá

Okolí
19. 2. 2020, 19:00h – Koncert učitelů ZUŠ Kralovice, Mariánská Týnice
22. 2. 2020, 20:00h – Včelařský ples, KD Kozojedy
25. 2. 2020, 16:15 – Kožlanský masopust – průvod obcí
25. 2. 2020, 19:00h – Masopustní rej – Kožlany sokolovna

BŘEZEN
Čistá
7. 3. 2020, 14:00h – Dětský karneval, KD Čistá
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