
 

pozvánka na 10. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

29. 10. 2019 
 

 
 

Vážení zastupitelé, 
 
v souladu s ustanovením § 92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám 9. jednání Zastupitelstva Obce Čistá, 
které se uskuteční 29. 10. 2019 od 18 hod v prostorách zasedací místnosti OÚ Čistá. 
Srdečně vás zvu a níže přikládám návrh programu jednání. 
 
Petr Dřínovský, starosta obce 
V Čisté dne 22. 10. 2019 

 

Navrhovaný program: 

 
1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. práce ZO a RO – shrnutí za uplynulý rok 
b. územní plán obce – revokace usnesení 
c. odpadové hospodářství – obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 
d. finanční výbor – volba člena a předsedy 
e. pojištění nemovitého a movitého majetku obce – uzavření smlouvy 
f. nákup energií na burze – závěrkový list 
g. depolymerizace pneumatik – aktuální informace 
h. chodníky – odložení SFDI 
i. veřejné osvětlení – technicko ekonomická studie, ústředna s napojením na systém HZS 
j. obecní akce – rekapitulace, poděkování, plánované (posezení s dechovkou, výsadba, adventní 

výstava, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční výstava v ZŠ, vítání občánků, vánoční besídka 
MŠ a ZŠ, badmintonový turnaj, předsilvestrovské posezení + tančírna, ohňostroj + čočkovka)  

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 3932/2 a části pozemku p. č. 2739/5 
b. prodej části pozemku p. č. 3932/2 
c. prodej části pozemku p. č. 1297/1, p. č. 1297/2 a p. č. 4291/2 
d. koupě části pozemku p. č. 2085/6 a prodej části pozemku p. č. p. č. 4224/1 a p. č. 2085/5 
e. prodej části pozemku p. č. 3, části pozemku p. č. 4/1, části pozemku p. č. 4300/15, části 

pozemku p. č. 3986/3 a pozemku p. č. 4/2 
f. koupě části pozemku p. č. 448/2, části pozemku p. č. 448/3, pozemku p. č. 5606 a p. č. 5607 a 

prodej části pozemku p. č. 445/2 
g. koupě části pozemku p. č. 6471 a prodej části pozemku p. č. 6472 
h. prodej částí pozemků p. č. 2302/2, p. č. 2300/1, p. č. 2302/3, p. č. 4254/1 a p. č. 668/2 
i. elektronická dražba – spoluvlastnický podíl o velikosti 2/24 na pozemku p. č. 4116/2 
j. IT aj. vybavení – vyřazení z majetku 

3) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 6/2019 
b. rozpočet obce na rok 2020 
c. sbírka na zvon Mikuláš – aktuální situace 

4) INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
a. Mobilní rozhlas – zapojení obce 
b. bydlení pro seniory – aktuální situace 
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c. vrty LO 14/2 (monitoring) a VS (likvidace) 
d. kniha leteckých fotografií „Svitavsko z nebe“ 
e. oprava místních komunikací – možnost opravy úseku kolem hřbitovní zdi 

5) DISKUZE 
 

Změny programu jsou vyhrazeny po předchozím souhlasu ZO. 

 
 


