
 

zápis z 8. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

7. 8. 2019 
 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: p. Š. Maiwald 
Omluveni: p. M. Lipavská 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Bohumil Pavliš, p. Josef Kučera 
ZO je usnášeníschopné. 
Jednání začalo v 18,01 hod. 
 

Program: 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. slib nového člena ZO 
b. odměna nového člena ZO 
c. určení volební komise 
d. volba místostarosty obce 

2) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. žádost o bezúročnou půjčku a dar (TJ Sokol Čistá)  

3) DISKUZE 
 
usnesení č. ZO 1/8/2019: ZO schvaluje navržený program jednání. 
hlasování: pro 0, proti 0, zdrželi se 0 

 

 
1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. slib nového člena ZO 
Novým členem ZO, po rezignaci p. Lenky Stříteské, se stal p. Milan Šedivý, který složil předepsaný 
slib bez výhrad. 
 

b. odměna nového člena ZO 
usnesení č. ZO 2/8/2019: ZO schvaluje odměnu novému členovi ZO ve stejné výši jako mají 
ostatní zastupitelé. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1 
 

c. určení volební komise 
Navrženi byli: p. Petra Vojáčková, p. Miroslav Briol a p. Václav Simon. 
usnesení č. ZO 3/8/2019: ZO schvaluje volební komisi ve složení p. Vojáčková, p. Briol a p. Simon. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1 
 

d. volba místostarosty obce 
Usnesením ZO ze dne 1. 11. 2018 je stanoveno, že místostarosta obce Čistá bude jeden, bez určení 
gesce. Svou funkci bude vykonávat jako neuvolněný. Měsíční odměna činí 5000 Kč. Místostarosta 
byl pověřen disponovat finančními prostředky u bank. Volba místostarosty proběhne tajným 
hlasováním. 
Diskuze: Starosta, ani místostarosta nesmějí být členy finančního a kontrolního výboru. Pokud bude 
navržený kandidát zvolen, přestává být členem finančního výboru a bude nutné místo něho zvolit 
někoho jiného. Tento bod bude zařazen na nejbližší jednání ZO. 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

usnesení č. ZO 4/8/2019: ZO souhlasí s tajným hlasováním u volby místostarosty obce. ZO 
souhlasí se zněním usnesení ze dne 1. 11. 2018 ohledně pravomocí místostarosty a měsíční 
odměny. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1 
 
Navržen byl p. Petr Křivka. Navržený kandidát s volbou souhlasí. Další návrhy: nejsou 
usnesení č. ZO 5/8/2019: Místostarostou obce Čistá bude p. Petr Křivka, bytem Čistá 413. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1 
 

2) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. žádost o bezúročnou půjčku a dar (TJ Sokol Čistá) 

TJ Sokol Čistá předložila žádost o bezúročnou půjčku ve výši 50 tis. s návrhem splátkového 
kalendáře 5 tis. Kč á rok (první splátka v roce 2019). Zároveň žádost o dar ve výši 50 tis. Kč na 
renovaci fotbalového hřiště. 
RO projednala žádost na svém jednání dne 23. 7. 2019. Vzhledem k výši požadované částky a 
s ohledem na nedostatečné podklady doporučila projednání ZO. Starosta pozval zástupce TJ Sokol 
na jednání ZO a požádal o doplnění podkladů a podrobnější zdůvodnění. 
Diskuze: firma Eurogreen, která bude trávník na hřišti renovovat, nabídla po prohlídce plochy další 
doplňující služby. Oproti původnímu návrhu je třeba na některá udusaná místa navézt novou 
zeminu. Skrývku a nezbytnou úpravu zajistí technickou výpomocí obec. 
usnesení č. ZO 6/8/2019: ZO schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Čistá ve výši 50 tis. 
Kč se splátkovým kalendářem a poskytnutí účelové dotace na renovaci trávníku fotbalového 
hřiště ve výši 50 tis. Kč a pověřuje RO dojednáním podmínek smluv. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1 
   

3) DISKUZE 
a. odvolání obce ve věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ 

Rozhodnutím Ministerstva ŽP ze dne 29. 7. 2019 bylo zrušeno integrované povolení KÚ. Krajský 
úřad musí, na základě nově uvedených připomínek vydat IP nové. Jedná se o výsledek odvolání 
obce v právním zastoupení společnosti Frank Bold Advokáti Brno. 
MŽP stanovilo Krajskému úřadu zapracovat vyjádření ZD Dolní Újezd, ve kterém by mělo 
specifikovat, jaká opatření učiní ke snížení množství emisí pachových látek v případě oprávněných 
stížností obyvatel. Dále musí KÚ posoudit tzv. plán omezení zápachu (BAT 12) – tedy, zda bude 
uvedená norma na výkrm brojlerů uplatněna. A také aby byl doplněn odborný posudek o emisní 
charakteristiky zdroje (výhledový a současní stav). 
MŽP odmítlo námitky proti nezákonnosti závazného stanoviska EIA a potvrdilo jej jako správné. 
Další námitky, poukazující na formální chyby atp., byly rovněž vypořádány jako nerelevantní. K námi 
odeslanému dopisu, ve kterém jsme uvedli nesouhlas obyvatel, vč. výsledků petice MŽP 
konstatovalo, že (citace): „Samotný nesouhlas obyvatel tak není zákonným důvodem pro zamítnutí 
žádosti o vydání IP, pokud není spojen s argumentací směřující k zamítnutí žádosti podle § 13 odst. 
2 zákona o integrované prevenci.“ 
usnesení č. ZO 7/8/2019: ZO bere na vědomí výsledek odvolání obce proti záměru vybudování 
farmy pro výkrm drůbeže v areálu ZD. 

 

b. Dotaz p. Kučery, jak dopadlo zadání auditu na rok 2019? Starosta odpovídá, že byla příslušná 
smlouva uzavřena s ing. Talířovou dle pověřujícího usnesení ZO. 
 

c. čištění odpadních vod – p. Kučera informuje o plánovaném výjezdním semináři do obce Starkoč, 
kde disponují cca 40 domovními ČOV. Termín bude upřesněn (předběžně na přelomu září/říjen). 
Účast bude nabídnuta všem zastupitelům. 

 



 

d. příspěvky do zpravodaje – starosta upozorňuje na termín uzávěrky dalšího čísla obecního 
zpravodaje (15. 8.) a vyzývá všechny k případným příspěvkům, pozvánkám na plánované akce apod. 

 
e. vysazování stromořadí, lípa u Chlebounů – starosta informuje o předběžném záměru výsadby 

stromů podél cesty „za Sedláčkovými“ (cesta začíná naproti výjezdu ze střediska ZD u silnice III. 
třídy na Brlenku a vede až do údolí pod Hájkem (za pastvinami stáje S. Dvořákové). P. Kuře vznáší 
dotaz, zda bude v dohledné době znovu vysazena lípa naproti hospodě U Chlebounů? Starosta 
reaguje s tím, že zcela určitě ano, ale bylo by potřeba vytipovat vhodnou příležitost. 

 
f. podmínky pro udělení čestného občanství – p. Kuře informuje, že má připravený návrh, který 

rozešle ostatním zastupitelům k prostudování. 
 

g. zvon Mikuláš – odlévání ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova je naplánováno na tento pátek. 
Pravděpodobně na počátku září by mohl dorazit do Čisté. Na sbírkovém účtu přibylo od počátku 
letošního roku cca 100 tis Kč. Dále p. Kuře navrhuje, že by se mohli všichni zastupitelé složit na 
srdce zvonu a vyjádřit tak symbolické gesto podpory. Příspěvek jednotlivého zastupitele by 
odpovídal přibližně výši roční zastupitelské odměně. Je samozřejmě na zvážení a rozhodnutí 
každého. 

 
h. termíny ZO, RO – další jednání ZO je naplánováno na 10. 9. 2019, jednání RO proběhne nejspíše 

v posledním srpnovém týdnu 
 

 
Schůze byla ukončena ve 19,05 hod 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….    ………………………………………………….. 
starosta        místostarosta 

 
 
 

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

 


