Zastupitelstvo Obce
Čistá

zápis z 5. jednání
Zastupitelstva obce Čistá
8. 4. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Ověřovatelé zápisu: Kmošková Blanka, Klusoň Martin
ZO je usnášeníschopné.
Jednání začalo v 18,00 hod.

Program:
Starosta obce žádá o zařazení dalšího bodu:
2) a. koupě pozemků p. č. 568/2, 659 a 568/4
1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. odvolání obce proti integrovanému rozhodnutí KÚ
Původní odvolání obce proti integrovanému povolení KÚ bylo úspěšné. Ministerstvo ŽP
povolení zrušilo a nařídilo KÚ vypořádat všechny připomínky. To se stalo a nyní je vydáno
povolení nové, proti kterému je opět možné se odvolat, a to do 10. 4. 2019.
RO pověřila starostu oslovením vytipovaných advokátních kanceláří. Konkrétní nabídku máme
od společnosti Frank Bold Advokáti (J. Nezhyba, vedoucí advokát). Český svaz ochránců přírody
(Mgr. F. Jetmar) a SMS ČR (Mgr. Jan Bartonička) doporučili – s ohledem na specifiky zaměřenou
kauzu - specializovanou kancelář.
Starosta o této záležitosti osobně jednal s ředitelem ZD Dolní Újezd ing. J. Jeřábkem. Farma pro
výkrm drůbeže není aktuálně mezi prioritami, nejméně dva roky nebudou dále podnikány žádné
další kroky. Následně dle možností a situace, vždy v součinnosti s obcí. Pozdržení vydání
stavebního povolení nehraje nyní žádnou roli. V současné době probíhají v čisteckém areálu ZD
povolené demoliční práce a přípravné práce pro rozšíření tzv. hnojové koncovky (nádrž na
kejdu). Do nově vznikající technologie bude dovážena močůvka z některých jiných živočišných
provozů. Momentálně, po uzavření předchozích dvou hal chovu drůbeže, řeší ZD nedostatek
organického hnojiva nejen v této lokalitě.
V diskuzi zmíněn částečně proces rozhodování v minulém volebním období.
Usnesení č. ZO 1/5/2019: ZO souhlasí s podáním odvolání proti integrovanému povolení KÚ
v Pardubicích na akci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ a pověřuje starostu obce zmocněním
společnosti Frank Bold Advokáti, Údolní 33, Brno k právnímu zastoupení ve výše uvedené
věci.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 3
2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. koupě pozemků pro výstavbu domova pro seniory
Usnesení č. ZO 2/5/2019: ZO schvaluje koupi pozemků p.č. 568/2 o výměře 1463 m2 a
pozemku p.č. 659 o výměře 20 m2 za cenu 200 Kč á m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 568/4
o výměře 1371 m2 za cenu 30 Kč á m2 od p. Miroslava Říhy, Čistá 379. Náklady spojené
s převodem nemovitostí ponese kupující. Předchozí usnesení č. ZO 6/4/2019 se tímto ruší.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2

3) DISKUZE
a. Pohledávky obce
RO na svých jednáních již řešila. Postup možného odepsání pohledávek konzultován s účetními
jiných OÚ. Starosta poskytne finančnímu výboru potřebné podklady.
Usnesení č. ZO 3/5/2019: ZO pověřuje finanční výbor zpracováním návrhu, jak řešit stávající
pohledávky obce vůči dlužníkům.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0
b. Pochvala Tj Sokol za pokračující úpravu areálu fotbalového hřiště, vč. nového výčepního
vybavení v kiosku.
c. Paní B. Kmošková se dotazuje, zda s většími odběrateli vody (AG Maiwald, Mňuk motokros aj.)
jsou uzavřeny nějaké smlouvy. Starosta reaguje, že ve všech případech ano. Platí stejnou částku
za m3 jako všichni ostatní.
d. Paní B. Kmošková vznáší dotaz, jestli bude obec prodávat palivové dřevo? Starosta odpovídá, že
ano. Aktuálně je na toto téma připravován článek do zpravodaje (ve schránkách by měl být na
přelomu dubna a května). RO na svém posledním jednání schválila ceník. Dřevo bude nabízeno
buď jako samovýroba (tato praxe již dlouhodobě funguje), nebo ve dvoumetrových kládách
k dalšímu zpracování, příp. štípané a rozvážené po obci zdarma.

Jednání bylo ukončeno v 18,45 hod.
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