
 

zápis z 19. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

15. 9. 2020 
 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: p. Vojáčková Petra, p. Kmošek Ladislav 
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. ZO se odehrává prostřednictvím videokonference. 
Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na webových stránkách obce i v kanceláři OÚ. Nebyly 
proti němu podány žádné námitky. 
 
Jednání začalo formou videokonference v 18,07 hod. 

 
Program: 

 
Starosta žádá o dodatečné zařazení dalšího bodu programu: 

1) e.   Strategický rozvojový dokument obce Čistá 
3) e.   Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích 

 
1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. čištění odpadních vod 
b. farma pro výkrm drůbeže 
c. uzavírání sňatků na území obce 
d. obecní společenské akce 
e. strategický rozvojový dokument obce Čistá 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej a koupě částí pozemků p. č. 1537/5, 1537/6, 1537/4, 1542/1 a 1538/1 
b. prodej pozemků a jejich částí p. č. 981/1, 981/2, 982/1, 982/2 a st. p. č. 152 a 153 
c. prodej části pozemku p. č. 1331/1 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 6/2020 
b. smlouva o poskytnutí dotace č. KH/20/23723 
c. bydlení pro seniory 
d. rekonstrukce lesní cesty 
e. smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích č. OŽPZ/20/23876 

4) OSTATNÍ 

 

usnesení č. ZO 1/19/2020: ZO schvaluje navržený program jednání. 

hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 

 

 
 
 
 
 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

Zápis z jednání: 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. čištění odpadních vod 

diskuze: K žádosti obce o změnu PRVK se vyjádřil vodoprávní úřad MÚ Litomyšl i Povodí Labe. 
Žádné ze stanovisek není zamítavé. Ve dnech 24. nebo 25. 9. 2020 proběhne koordinační 
schůzka s projektanty o dalším postupu. Všichni zastupitelé budou o přesném termínu včas 
informováni a mají možnost se zúčastnit. 
usnesení č. ZO 2/19/2020: ZO bere na vědomí stanoviska dotčených institucí k žádosti obce o 
změnu PRVK a plánovaných dalších krocích v otázce čištění odpadních vod v Čisté. 
 

b. farma pro výkrm drůbeže – bližší info viz zápis z 28. jednání RO + emaily od P. Křivky + aktuální 
info přímo na jednání 
diskuze: Vývoj ve vyjednávání se ZD není aktuálně žádný. Máme možnost navštívit jiné farmy na 
území ČR, kde disponují stejnou technologií, která je plánována v Čisté. Další podklady obdrží 
zastupitelé od místostarosty a starosty.  
usnesení č. ZO 3/19/2020: ZO bere na vědomí aktuální informace ve věci „Čistá – farma pro 
výkrm drůbeže“. 
 

c. uzavírání sňatků na území obce 
diskuze: V obci Čistá, coby nematriční obci, není možné, aby oddával nikdo jiný, nežli starosta a 
místostarosta. Je nutné revokovat usnesení z minulého jednání ZO. 
usnesení č. ZO 4/19/2020: ZO stanoví jako oddací místo pro uzavření manželství zasedací 
místnost obecního úřadu, Čistá 376, oddací den sobotu a dobu pro oddávání od 10 do 15 
hodin. Tímto usnesením se ruší usnesení č. ZO 6/18/2020 ze dne 18. 8. 2020. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

d. obecní společenské akce 
diskuze: Jde o akce, spojené s ukončením projektu „obnova zvonů v Čisté“ a ekologickou 
úklidovou akci. Zrušená slavnost na Brlence (13. 9. 2020) se uskuteční v náhradním termínu. 
usnesení č. ZO 5/19/2020: ZO bere na vědomí informaci o pozvánkách a obecních akcích, 
souvisejících se zakončením projektu „obnova zvonů v Čisté“ a úklidem v přírodě. 
 

e. Strategický rozvojový dokument obce Čistá 
usnesení č. ZO 6/19/2020: ZO schvaluje Strategický rozvojový plán obce Čistá na období 2021 
– 2030. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej a koupě částí pozemků p. č. 1537/5, 1537/6, 1537/4, 1542/1 a 1538/1 

diskuze: Geodetické zaměření a návrh GP proběhlo za účasti p. Kroulíka i p. Jůzy. S návrhem GP 
oba souhlasí. RO doporučuje ZO ke schválení. 
usnesení č. ZO 7/19/2020: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 1537/5, nově označeného 
jako p. č. 1537/8 o výměře 23 m2, prodej pozemku p. č. 1537/6 o výměře 33 m2 a prodej části 
pozemku p. č. 1537/4, nově označeného jako p. č. 1537/9 o výměře 24 m2 za cenu 50 Kč á m2 
žadatelům, kterými jsou manželé Pavel Kroulík a Marie Kroulíková, 569 56 Čistá 263 a paní 
Pavla Kroulíková, 56956 Čistá 263. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 1542/1, nově označeného jako p. č. 1542/3 o výměře 
10 m2 za cenu 50 Kč á m2 od p. Pavla Kroulíka, 56956 Čistá 263. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 1538/1, nově označeného jako p. č. 1538/3 o výměře 
27 m2 za cenu 50 Kč á m2 od p. Zdeňka Jůzy, 56956 Čistá 349. 



 

Náklady spojené s pořízením geometrického plánu ponese obec Čistá. Další náklady spojené 
s převodem ponese obec Čistá a p. Pavla Kroulíková rovným dílem. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

b. prodej pozemků a jejich částí p. č. 981/1, 981/2, 982/1, 982/2 a st. p. č. 152 a 153 
diskuze: RO doporučuje ZO ke schválení. 

usnesení č. ZO 8/19/2020: ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 981/2 o výměře 313 m2 a p. č. 
982/2 o výměře 475 m2 za cenu 50 Kč á m2, prodej části pozemku p. č. 981/1 o navržené 
výměře 538 m2 za cenu 100 Kč á m2, prodej části pozemku p. č. 982/1 o navržené výměře 621 
m2 á 100 Kč á m2, prodej části pozemku st. p. č. 152 o navržené výměře 147 m2 za cenu 150 
Kč á m2 a prodej části pozemku st. p. č. 153 o navržené výměře 265 m2 za cenu 150 Kč á m2 
p. Jaroslavě Staňové, nám. Na Podkově 39, Bystré u Poličky a p. Tomáši Senetovi, Bratří 
Šťastných 1000, Litomyšl. Náklady spojené s převodem ponesou kupující. 

Všechny pozemky se nachází ve strmém svahu s nekvalitní příjezdovou cestou, proto ZO 
schvaluje prodej za cenu přiměřenou s ohledem na čas a místo. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

Do videokonference/na jednání ZO se připojil p. Štěpán Maiwald. 
 

c. prodej části pozemku p. č. 1331/1 
diskuze: Část pozemku p. č. 1331/1 bude geodeticky oddělena kvůli plánované příjezdové 
cestě. Předpokládá výměra prodávané části pozemku bude cca 1600 m2. RO doporučuje ZO ke 
schválení. 
usnesení č. ZO 9/19/2020: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 1331/1 za cenu 250 Kč á 
m2 žadatelům, kterými jsou Petr Čapek ml., 56956 Čistá 103 a Tereza Dostálová, Fügnerova 
555, 57001 Litomyšl. Náklady spojené s převodem ponesou kupující. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1 
 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 6/2020 

usnesení č. ZO 10/19/2020: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým 
dochází k úpravě celkových příjmů na 29 612 569 Kč a celkových výdajů na 29 612 569 Kč. 
Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstává nezměněna. 
 

b. smlouva o poskytnutí dotace č. KH/20/23723 
diskuze: Radní Pardubického kraje Mgr. Hana Štěpánová převzala záštitu nad akcemi, 
souvisejícími se zakončením projektu „obnova zvonů v Čisté“. Díky tomu máme možnost čerpat 
dotaci ve výši 6 tis. Kč. 
usnesení č. ZO 11/19/2020: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. KH/20/23723 mezi 
Pardubickým krajem a obcí Čistá ve výši 6 000 Kč na realizaci projektu dokončení obnovy 
zvonů v obci Čistá. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

c. bydlení pro seniory 
diskuze: RO doporučuje hlasovat odděleně o jednotlivých usneseních. 
Dotační manažer a projektant jsou v kontaktu a probíhají úpravy projektové dokumentace 
vzhledem k podmínkám vytipovaného dotačního titulu. Z toho důvodu není dosud rozpočet 
v podrobnosti pro provedení stavby hotov. Bez konkrétní představy o reálných nákladech na 
stavbu nechtějí mnozí zastupitelé prozatím vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Jakmile bude rozpočet hotov, je vhodné operativně svolat jednání pracovní skupiny nebo 



 

celého zastupitelstva. Je pravděpodobné, že na dalším jednání ZO 3. 11. 2020 budeme mít 
veškeré dostupné podklady k dispozici. 
usnesení č. ZO 12/19/2020: ZO schvaluje ve věci „bydlení pro seniory v obci Čistá“ podání 
žádosti o dotaci v nejbližším vypsaném termínu z dotačního titulu Podpora výstavby, obnovy 
a provozování komunální infrastruktury Ministerstva financí ČR. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1 
 
usnesení č. ZO 13/19/2020: ZO schvaluje zajištění kompletních činností spojených s přípravou 
žádosti o dotaci k projektu „Bydlení pro seniory v obci Čistá“ společností Agentura 
regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s.r.o. a pověřuje starostu zajištěním všech nezbytných 
úkonů. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 
usnesení č. ZO 14/19/2020: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Bydlení pro seniory v obci Čistá“. 
hlasování: pro 3, proti 5, zdrželi se 6 
usnesení nebylo přijato 
 

d. rekonstrukce lesní cesty 
diskuze: RO doporučuje ZO ke schválení. Jedná se o rekonstrukci cca 2 km páteřní komunikace 
v obecních lesích v lokalitě kolem údolí Jalového potoka. Současný stav komunikace je  
usnesení č. ZO 15/19/2020: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu lesní cesty 
z dotačního programu Lesnická infrastruktura Ministerstva zemědělství ČR, a to 
prostřednictvím společnosti Agentura regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s.r.o. a pověřuje 
starostu zajištěním všech nezbytných úkonů. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

e. smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích č. OŽPZ/20/23876 
usnesení č. ZO 16/19/2020: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje č. OŽPZ/20/23876 ve výši 75 105 Kč. 
hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 
  

4) OSTATNÍ 
 
Jednání bylo ukončeno v 20,00 hod. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 


