
 

zápis z 7. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

25. 6. 2019 
 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: - - - 
Omluveni: Mgr. Pavel Kuře (příchod ve 20,23 hod) 
Ověřovatelé zápisu: p. Miroslava Lipavská, p. Petr Křivka 
ZO je usnášeníschopné. 
Jednání začalo v 18,00 hod. 
 

Program: 

Starosta žádá o zařazení dalších tří bodů programu: 
 
1) f. veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá 
2) d. žádost o příspěvek na provoz (TJ Sokol Čistá) 
2) e. žádost o bezúročnou půjčku (TJ Sokol Čistá) 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. areál termické depolymerizace odpadových pneumatik Pohodlí (situace, petice, expertizy, 

stanovisko obce) 
b. územní plán (podání námitky k návrhu, stanovení pracovní skupiny) 
c. obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
d. lesní hospodářský plán 2019 – 2028 
e. farma pro výkrm drůbeže ZD 
f. veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá 

2) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 5/2019 
b. závěrečný účet obce za rok 2018 
c. audit hospodaření (ing. Talířová) 
d. účetní závěrka za rok 2018 
e. žádost o příspěvek na provoz (TJ Sokol Čistá) 
f. žádost o bezúročnou půjčku (TJ Sokol Čistá) 

3) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 56/1 a st. p. č. 23 s budovou obecního skladu 
b. prodej pozemků p. č. 7203 a p. č. 7198 
c. prodej částí pozemků p. č. 3932/8 a p. č. 3932/3 a koupě části pozemku p. č. 2930 
d. prodej pozemku p. č. 1805/12 
e. prodej části pozemku p. č. 786 a koupě části pozemku p. č. 795 
f. prodej části pozemku p. č. 3835/1  
g. prodej části pozemku p. č. 3932/9 a pozemek p. č. 293 
h. prodej pozemku p. č. 6597 

4) INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
a. bydlení pro seniory (PD pro ÚŘ a SP) 
b. obecní vodovod (oprava vytipovaných úseků, dodavatel) 
c. obecní vodovod (výtlačný a zásobovací řád, PD pro ÚŘ a SP) 
d. chodníky (PD, žádost o dotaci) 
e. dětské hřiště a relaxační zóna u „dolní zastávky“ 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

f. čištění odpadních vod (studie decentrálního čištění) 
5) OSTATNÍ 

a. poděkování spoluorganizátorům branného dne 2019 
6) DISKUZE 

 
usnesení č. ZO 1/7/2019: ZO schvaluje navržený program i s dodatečně vloženými body programu. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 

 

 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. areál termické depolymerizace odpadových pneumatik Pohodlí (situace, petice, expertizy, 

stanovisko obce) 
diskuze: 

- stavební úřad – územní řízení, snaha zastavit a žádat stanovisko KÚ k EIA 
- veřejná beseda v Čisté s investorem, veřejné setkání na Pohodlí, schůzka u starosty 

Litomyšle p. Brýdla, jednání na odboru ŽP KÚ Pardubice, ukázka mikroturbín Široký 
Důl, vystoupení starosty na jednání ZaM Litomyšl 

- petice – FB, listinná (cca 2 tis. podpisů), také na OÚ Čistá 
- expertizy (VUT Brno, Univerzita Pardubice, Vodní zdroje Chrudim, Vodovody Poličsko, 

osloveni další) 
- článek v občasníku, investor slíbil spustit webové stránky k projektu, rada Města 

Litomyšl zažádala stavební úřad o přijetí mezi účastníky řízení 
- nabídnutý výjezd do provozu u Velkých Pavlovic 

usnesení č. ZO 2/7/2019: ZO bere na vědomí informace o aktuálním vývoji záměru 
společnosti Lamione SE, Brno vybudovat linku na pyrolitické zpracování odpadových 
pneumatik v areálu bývalých Českých radiokomunikací na Pohodlí. ZO vnímá celý záměr jako 
možné významné ohrožení životního prostředí a doporučuje podrobné posouzení procesem 
EIA dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

b. územní plán (podání námitky k návrhu, stanovení pracovní skupiny) 
usnesení č. ZO 3/7/2019: ZO schvaluje podání námitky k návrhu nového územního plánu 
obce dle předložené důvodové zprávy a pověřuje starostu odesláním na odbor územního 
plánování MÚ Litomyšl. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

c. obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
usnesení č. ZO 4/7/2019: ZO schvaluje vyhlášku o místním poplatku ze psů na rok 2019 a 
následující. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

d. lesní hospodářský plán 2019 – 2018 
diskuze: LHP je hotový, v průběhu 07/2019 proběhne tisk, vč. mapových podkladů. Seminář 
k novému LHP a k souvisejícím tématům obecních lesů, vedený odborným lesním hospodářem 
ing. Hronem, proběhne na příštím jednání ZO. V souvislosti s hospodařením v obecních lesích 
podány žádosti o dotace na KÚ Pardubice. 
Pan Kučera se dotazoval, proč se v minulých letech těžilo jen 60 % povolené maximální těžby. 
Navázal pan starosta s informací ze schůzky v Kamenné Horce (při závěrečném šetření za 
účelem schválení LHC Čistá), kde bylo lesní hospodaření Čisté hodnocena jako jedno z nejlepších 
v regionu. Doporučil směřovat veškeré tyto dotazy odbornému lesnímu správci ing. Hronovi při 
plánovaném semináři pro zastupitele. 



 

usnesení č. ZO 5/7/2019: ZO bere na vědomí závazná ustanovení LHP v období 1. 1. 2019 – 
31. 12. 2028. ZO bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotace ke KÚ Pardubice 
na: 
- hospodaření v lesích na území Pardubického kraje (oplocenky) v hodnotě 23 175 Kč, 
- obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (sadba aj.) v hodnotě 43 960 Kč 
- vyhotovení lesních hospodářských plánů v hodnotě 46 695 Kč 
 

e. farma pro výkrm drůbeže ZD Dolní Újezd 
usnesení č. ZO 6/7/2019: ZO bere na vědomí aktuální informace o odvolání obce proti 
integrovanému povolení KÚ Pardubice. 
 

f. veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá 
diskuze: Petr Křivka ZO přečetl závěry veřejnosprávní kontroly a stanovisko ředitelky školy. 
usnesení č. ZO 7/7/2019: ZO bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku veřejnosprávní 
kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá, okres Svitavy. 
 

2) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 5/2019 

usnesení č. ZO 8/7/2019: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019, kterým se 
upravují celkové příjmy na 19 965 458 Kč a výdaje na 19 547 358 Kč. Rozpočtová rezerva 
zůstává nezměněna ve výši 418 100 Kč. 
 

b. závěrečný účet obce za rok 2018 
usnesení č. ZO 9/7/2019: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za 
rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2 
 

c. audit hospodaření 
diskuze: Petr Křivka seznámil ZO, že z diskuze s auditorkou ing. Talířovou vyplynulo, že 
nedoporučuje přezkum uzavřených kontrol hospodaření z minulých let. Znamenalo by to 
napadnutí závěrečných zpráv hospodaření a Krajského úřadu, což by mohlo znamenat 
pozastavení možností čerpání dotací apod. do uzavření šetření. Tento proces může trvat i 
několik let. Na základě této informace FV navrhuje uvedené usnesení. 
Pan starosta informoval ZO o tom, že ing. Talířová je oficiální auditorkou např. pro obec 
Němčice a zmínil možnost příp. metodické podpory. 
Bohumil Pavliš upozornil na zákonnou povinnost do 30. 6. běžného roku požádat o audit.  
Petr Křivka opět zmínil problematiku pohledávek, což může být dle ing. Talířové vnímáno jako 
problém. Nadnesl myšlenku, že by neuškodilo mít jiný pohled na danou problematiku (jako 
příklad uvedl závěr z kontroly ze ZŠ). 
Jako vhodný auditor byla navržena paní ing. Talířová. 
usnesení č. ZO 10/7/2019: ZO pověřuje starostu obce zadat přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2019 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění auditorovi nebo 
auditorské společnosti. Tímto usnesením se ruší usnesení č. ZO 10/6/2019 ze dne 14. 5. 2019. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2 
 

d. účetní závěrka za rok 2018 
usnesení č. ZO 11/7/2019: ZO schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření za 
účetní období 2018, sestavenou ke dni 31. 12. 2018, kterou jako nedílnou součást tvoří: 

a) rozvaha k 31. 12. 2018 
b) výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018 



 

c) příloha k 31. 12. 2018 
d) inventarizační zpráva za rok 2018 
e) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

e. žádost o příspěvek na provoz (TJ Sokol Čistá) 
diskuze: Žádost je podána v souladu se schválenou metodikou pro poskytování neinvestičních 
příspěvků z rozpočtu obce. 
Bohumil Pavliš zmínil, zda by nebylo vhodné sloučit usnesení e. a f., tj. neřešit půjčku, ale 
schválit příspěvek. Vyzdvihl aktivní činnost spolku a angažovanost členů. 
Pan starosta doporučil tyto věci neslučovat. 
usnesení: č. ZO 12/7/2019: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce Čistá na rok 
2019 Tělovýchovné jednotě Sokol Čistá, z. s. ve výši 66 tis. Kč. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

f. žádost o poskytnutí bezúročné půjčky (TJ Sokol Čistá) 
diskuze: TJ Sokol Čistá, z. s. získal v letošním roce několik dotací z různých grantových 
programů: nadace ADFORS Grant na dovybavení kabin a sportovní náčiní, grant Pardubického 
kraje na dodělání přístupového chodníku a dlažby u nových kabin a grant MŠMT „Můj klub“ na 
regeneraci hrací plochy. Celkem ve výši necelých 200 tis. Dotační tituly předpokládají určitou 
míru spoluúčasti. Zástupci TJ by rádi celý areál upravili kompletně, tj. vytvoření zástěny 
v prostoru u udírny, oprava pletiva a plotu, srovnání hrací plochy … 
usnesení č. ZO 13/7/2019: ZO schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Čistá, z. s. ve 
výši 100 tis. Kč. Roční splátka bude činit 10 tis. Kč. ZO pověřuje RO vypracováním smlouvy o 
půjčce. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

3) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 56/1 a st. p. č. 23 s budovou obecního skladu 

diskuze: Pan Kučera a pan Briol diskutovali o ceně budovy. Bylo zmíněno, že se jedná o budovu 
k podnikání, výše odhadní ceny a také, že obec by se měla chovat jako řádný hospodář. Dle 
odhadce nemovitostí je orientační směrná hodnota pozemku s budovou 98 670 Kč. Starosta 
doplnil, že tím samým odhadcem byla doporučena poloviční (v návrhu usnesení), prodejní cena 
oproti ceně odhadní. 
usnesení č. ZO 14/7/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 56/1 o výměře 646 m2 za 
cenu 35 Kč á m2, části pozemku p. č. 52/1 o výměře 82 m2 za cenu 35 Kč á m2 a pozemek st. 
p. č. 23 s budovou za cenu 50 000 Kč p. Jaroslavu Jůzovi, Čistá 384. Náklady, spojené 
s převodem ponese kupující. 
Toto usnesení má odkladný účinek do 4. 7. 2019. Platné bude pouze za předpokladu, kdy 
nebudou ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku p. č. 52/1 vzneseny žádné námitky, 
nebo nebude předložena jiná nabídka. 
hlasování: pro 7, proti 3, zdrželi se 4 
usnesení nebylo přijato 
 
usnesení č. ZO 15/7/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 56/1 o výměře 646 m2 za 
cenu 35 Kč á m2, části pozemku p. č. 52/1 o výměře 82 m2 za cenu 35 Kč á m2 a pozemek st. 
p. č. 23 s budovou za cenu 80 000 Kč p. Jaroslavu Jůzovi, Čistá 384. Náklady, spojené 
s převodem ponese kupující. 
Toto usnesení má odkladný účinek do 4. 7. 2019. Platné bude pouze za předpokladu, kdy 
nebudou ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku p. č. 52/1 vzneseny žádné námitky, 
nebo nebude předložena jiná nabídka. 
hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 7 



 

usnesení nebylo přijato 
 
usnesení č. ZO 16/7/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 56/1 o výměře 646 m2 za 
cenu 35 Kč á m2, části pozemku p. č. 52/1 o výměře 82 m2 za cenu 35 Kč á m2 a pozemek st. 
p. č. 23 s budovou za cenu 75 000 Kč p. Jaroslavu Jůzovi, Čistá 384. Náklady, spojené 
s převodem ponese kupující. 
Toto usnesení má odkladný účinek do 4. 7. 2019. Platné bude pouze za předpokladu, kdy 
nebudou ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku p. č. 52/1 vzneseny žádné námitky, 
nebo nebude předložena jiná nabídka. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1 
 

b. prodej pozemků p. č. 7203 a p. č. 7198 
diskuze: Bohumil Pavliš činí prohlášení ve smyslu § 8, zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 
k projednávané věci. 
Zazněl návrh, zda nerozdělit usnesení na usnesení 3 a to na jednotlivé budoucí majitele.  
usnesení č. ZO 17/7/2019:  
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 7203, nově označeného p. č. 7203/1 o výměře 789 m2 
za cenu 20 Kč á m2 p. Martinu Hubinkovi, P. Bezruče 51, Záhradí, Litomyšl. 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 7203 nově označeného p. č. 7203/2 o výměře 448 m2 
za cenu 20 Kč á m2 a části pozemku p. č. 7198 nově označeného p. č. 7198/1 o výměře 345 
m2 za cenu 20 Kč á m2 manželům Cenkovým, Čistá 436.  
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 7198 nově označeného p. č. 7198/2 o výměře 134 m2 
za cenu 20 Kč á m2 manželům Klusoňovým, Čistá 435.  
Náklady spojené s převodem nemovitostí ponesou kupující v poměru výměry pozemků, které 
nabývají. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1 
 

c. prodej částí pozemků p. č. 3932/8 a p. č. 3932/3 a koupě části pozemku p. č. 2930 
usnesení č. ZO 18/7/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3932/8 nově označeného 
jako d) o výměře 337 m2 za cenu 20 Kč á m2 a části pozemku p. č. 3932/3 nově označeného p. 
č. 3932/17 o výměře 53 m2 za cenu 20 Kč á m2 p. Václavu Kvapilovi, Čistá 126. ZO dále 
schvaluje koupi části pozemku p. č. 2930 nově označeného jako b) o výměře 12 m2 za cenu 20 
Kč á m2. Náklady spojené s převodem ponesou obě strany v poměru výměry pozemků, které 
nabývají. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

d. prodej pozemku p. č. 1805/12 
usnesení č. ZO 19/7/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1805/12 o výměře 92 m2 za 
cenu 35 Kč á m2 p. Janě Novákové, Čistá 63. Náklady spojené s převodem ponese kupující. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
  

e. prodej části pozemku p. č. 786 a koupě části pozemku p. č. 795 
usnesení č. ZO 20/7/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 786, nově označených jako 
p. č. 786/2 o výměře 26 m2 a p. č. 786/3 o výměře 37 m2 za cenu 20 Kč á m2 p. Antonínu 
Skipalovi, Čistá 5. ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 795, nově označeného jako p. č. 
795/5 o výměře 36 m2 za cenu 20 Kč á m2. Náklady spojené s převodem ponesou obě strany 
v poměru výměry pozemků, které nabývají. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

f. prodej části pozemku p. č. 3835/1 
usnesení č. ZO 21/7/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3835/1 nově označeného 
p. č. 3835/14 o výměře 179 m2 za cenu 100 Kč á m2 p. Milanu Provazníkovi, Pivovarská 418, 



 

Vysoké Mýto. ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3835/1 nově označeného p. č. 3835/12 
o výměře 363 m2 za cenu 100 Kč á m2 p. Lence Studničkové, Pod Svahem 756, Třebeš, Hradec 
Králové. Náklady na nové geometrické zaměření ponese p. Provazník, Vysoké Mýto. Náklady 
spojené s převodem ponesou kupující v poměru výměry pozemků, které nabývají. Tímto 
usnesením se mění usnesení č. ZO 15/2/2018. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

g. prodej části pozemku p. č. 3932/9 a pozemek p. č. 293 
usnesení č. ZO 22/7/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 293 o výměře 191 m2 za cenu 
20 Kč á m2 a části pozemku 3932/9, který bude oddělen geometrickým plánem dle návrhu 
kupujících za cenu 20 Kč á m2 manželům Kopeckým, Čistá 299. Náklady spojené s převodem 
ponesou kupující. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

h. prodej pozemku p. č. 6597 
usnesení č. ZO 23/7/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 6597 o výměře 483 m2 za cenu 
100 Kč á m2 manželům Kouřímovým, Stavařov 89, Polabiny, Pardubice. Ke kupní ceně bude 
připočtena hodnota dřeva vzrostlých stromů na pozemku ve výši 10 000 Kč. Náklady spojené 
s převodem ponesou kupující. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1 
 

4) INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
a. bydlení pro seniory (PD pro ÚŘ a SP) 

diskuze: Bylo osloveno šest projekčních kanceláří: ing. arch. Svojanovský Svitavy, Stavební 
sdružení Boštík Poříčí, Stavitelství Jokeš Morašice, KK architekti Trstěnice, KIP Litomyšl, AP 
ateliér ing. arch. Pleskot Praha. Výběrová komise (ze dne 24. 6. 2019) na základě předložených 
nabídek vybrala jako nejvýhodnější nabídku projekční kanceláře KK architekti Trstěnice. 
Nejzazší termín pro stavební povolení je 31. 12. 2019. Předpokládáme následné podání žádosti 
o dotaci na výstavbu. Předložená cenová nabídka PD 351 tis Kč bez DPH. 
Ladislav Kmošek vznesl dotaz na cenu prováděcí dokumentace. Upozornil, že prováděcí 
dokumentace je nutná pro soutěž v rámci veřejné zakázky v souvislosti s dotacemi. 
Starosta informoval ZO, že v minulém týdnu byla podána žádost o územní souhlas na akci 
přeložka VN v dané lokalitě. 
usnesení č. ZO 24/7/2019: ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na akci 
„Čistá – bydlení pro seniory“ v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení Ateliéru KK 
architekti s.r.o. Trstěnice za cenu 351 tis. Kč bez DPH, pověřuje RO přípravou smlouvy o dílo a 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

b. obecní vodovod (oprava vytipovaných úseků, dodavatel) 
diskuze: Bylo osloveno pět dodavatelů: KKZP Čistá, VAK Vysoké Mýto, LBtech Litomyšl, 
Vodovody Litomyšl, PP group Proseč. Výběrová komise (ze dne 18. 6. 2019) na základě 
předložených nabídek vybrala jako nejvýhodnější nabídku společnosti Vodovody s.r.o. Litomyšl. 
Předpokládaný termín realizace 07 – 09/2019, předložená cenová nabídka stavebních prací: řad 
5 – 523 391,50 Kč bez DPH, řad 7 – 1 019 330,00 Kč bez DPH. Na opravu vodovodu budeme 
žádat o dotaci Pardubický kraj (možnost získat max 50 %). 
usnesení č. ZO 25/7/2019: ZO schvaluje dodavatele stavebních prací, společnost Vodovody 
s.r.o. Litomyšl k opravě vodovodního řadu č. 5 a č. 7 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o 
dílo. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 
Ve 20:23 přichází Mgr. Pavel Kuře 



 

 
c. obecní vodovod (výtlačný a zásobovací řád, PD pro ÚŘ a SP) 

diskuze: Bylo osloveno pět projekčních kanceláří: VK CAD Vysoké Mýto, PC PROJEKT ing. 
František Pravec Litomyšl, PROVO Brno, JAFIS Litomyšl, KIP Litomyšl. Výběrová komise (ze dne 
24. 6. 2019) na základě předložených nabídek doporučila projekční kancelář JAFIS s.r.o. 
Litomyšl. Předpokládaný termín odevzdání 04/2020, předložená cenová nabídka PD je 371 tis. 
Kč. Na projekční práce budeme žádat o dotaci Pardubický kraj (možnost získat max 70 %). 
usnesení č. ZO 26/7/2019: ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na akci 
„Čistá – nový výtlačný a zásobovací vodovod“ v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení 
projekční kanceláři JAFIS s.r.o. Litomyšl, pověřuje RO přípravou smlouvy o dílo a starostu 
podpisem smlouvy o dílo. 
hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0 
 

d. chodníky (PD, žádost o dotaci) 
diskuze: Celý projekt bude rozdělen na dílčí stavební objekty. Dle uznatelnosti nákladů budou 
podány žádosti o dotace na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury, dotační titul Bezpečnost, 
říjen 2019 – prosinec 2019, 85 % způsobilých výdajů), MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj, 
dotační titul Podpora a rozvoj regionů 117D8210 C, říjen 2019, 70% dotace ze způsobilých 
výdajů, zejm. parkoviště), IROP (Integrovaný regionální operační program, dotační titul 
Bezpečnost dopravy, termín dle výzvy – pravděpodobně koncem roku 2019, 95 % způsobilých 
výdajů, ale spíše menší částka cca 1,5 mil Kč) prostřednictvím MAS (Místní akční skupina) apod. 
Jsme objednáni na konzultační dny na SFDI. Celkové náklady předpokládáme cca 8,5 mil Kč. 
Pan starosta zmínil, že na SFDI je domluvený termín konzultační schůzky 8. 8. 2019. 
usnesení č. ZO 27/7/2019: ZO schvaluje zapojení obce do dotačních titulů SFDI, MMR a IROP 
MAS v rámci akce „chodníky v obci Čistá I. etapa“. 
hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0 
 

e. dětské hřiště a relaxační zóna u „dolní zastávky“¨ 
diskuze: Stanovisko stavebního úřadu, realizace svépomocí. Prostor s herními prvky před čp. 58, 
prostor s odpočinkovými prvky před čp. 408. Prostor s herními prvky u fotbalového hřiště. 
Pan Briol doporučil, aby se navržené usnesení rozdělilo na dvě usnesení. Dále bylo citováno ze 
zákona – zda je třeba stavební povolení. Část usnesení, týkající se lokality čp. 58 bylo vymazáno, 
protože o realizaci již dříve rozhodla RO. 
Pan starosta ZO informoval o stanovisku Stavebního úřadu v Litomyšli. Také o tom, že návrh na 
řešení prostoru u fotbalového hřiště není zatím hotový. 
Celkově byla situace od prvopočátku záměru ne zcela standardní. Původně měly být herní prvky 
umístěny jinam, také harmonogram prací byl několikrát upravován. 
Pan Briol dále upozornil na současný problematický stav komunikace (trojúhelník) před čp. 58. 
Dochází k ničení krajnic zejména vlivem průjezdu kamionů. V této záležitosti proběhne místní 
šetření s návrhem dalšího postupu. 
usnesení č. ZO 28/7/2019: ZO schvaluje vybudování odpočinkové zón před čp. 408 s využitím 
architektonických návrhů společnosti Garden servis. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 1 
 

f. čištění odpadních vod (studie decentrálního čištění) 
diskuze: Pan Kučera informoval, že by bylo vhodné mít studii udělanou a pokud bude vhodná 
situace, tak ji použít. Studie je navržena tak, že zároveň pokrývá požadavky výzvy 172017 SFŽP 
ČR. Cenová nabídka je ve výši 97 400 Kč bez DPH.  
usnesení č. ZO 29/7/2019: ZO souhlasí se zadáním studie společnosti VODAM, Hranice na 
možné řešení decentrálního čištění odpadních vod v obci a pověřuje pracovní skupinu 
dojednáním podrobností. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2 



 

 
5) OSTATNÍ 

a. poděkování spoluorganizátorům branného dne 2019 
Děkuji všem spoluorganizátorům 5. ročníku branného dne 2019 z místních spolků a řad 
dobrovolníků za skvělé zvládnutí jednotlivých stanovišť, zajištění organizace a občerstvení, 
jakož i přípravu letního kina. Jedná se o příklad mimořádně vydařené součinnosti napříč všemi 
zájmovými skupinami a generacemi. 
 

6) DISKUZE 
Pavel Kuře informoval ZO o aktuálních přípravách na odlití zvonu. 15. 9. by mělo proběhnout 
oficiální představení a 20. 10. posvěcení zvonu, atd. Navrhl zamyslet se nad možností 
případného udílení čestného občanství.  Pavel Kuře se pokusí sestavit podmínky, jak by mohly 
návrhy vypadat. Pan starosta požádal o zpracování návrhu. 
 
Pan Briol vznesl dotaz, zda jsou vyřízeny podpisové vzory. Pan starosta informoval, že vše je 
aktualizováno dle stávajícího ZO. 

 
Schůze byla ukončena ve 21:25. 
 
 
 
 

……………………………………………………….    ………………………………………………….. 
starosta        místostarostka 

 
 

……………………………………………………….    ………………………………………………….. 
ověřovatelé zápisu 

 


