
 

zápis z 20. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

3. 11. 2020 
 

 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: p. M. Briol, p. O. Vašina 
Zapisovatelka: p. K. Binková 
 
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. ZO probíhá ve velkém sále kulturního domu v Čisté 
za dodržení všech aktuálně platných hygienických nařízení. Současně probíhá online konference, díky které se 
někteří zastupitelé připojili z domova. 
 
Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na webových stránkách obce i v kanceláři OÚ. Nebyly 
proti němu vzneseny žádné námitky. 
 
Jednání začalo v 18:02 hod. 
 
Pavel Kuře dorazil 18:05 hod. 
 
Starosta žádá o dodatečné zařazení dalších bodů k projednání 

1) c. volba členů do školské rady 
d. ustanovení hodnotící komise 

4)   a. odměna pro koordinátora projektu „obnova zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté“ 
 

Program: 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. čištění odpadních vod 
b. farma pro výkrm drůbeže 
c. volba členů do školské rady 
d. ustanovení hodnotící komise 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. majetkoprávní vypořádání s Pardubickým krajem (pozemky pod silnicí III. třídy a MK) 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 7/2020 
b. zpráva z jednání finančního výboru 
c. pohledávky obce 
d. rozpočet obce na rok 2021 
e. příspěvek na provoz TJ Sokol 
f. vodné v roce 2021 
g. bydlení pro seniory 
h. žádosti obce o dotace v roce 2020 
i. žádosti o dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova 

4) OSTATNÍ 
a. odměna pro koordinátora projektu „obnova zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté“ 

Usnesení č. ZO 1/20/2020: 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: Po sérii jednání byly zahájeny přípravné práce na žádosti o dotaci, vč. informování 
občanů prostřednictvím obecního zpravodaje. První obchůzka projektanta a návštěvy u zájemců 
o systémové čištění odpadních vod by měla proběhnout do konce t. r. Hlavním cílem je 
vyjasnění základních parametrů a umístění ČOV, resp. ověření splnění dotačních podmínek, 
resp. získání souhlasů všech vlastníků řešené nemovitosti. Informačním dopisem byli osloveni 
všichni obyvatelé bytovek ve smyslu nezbytných souhlasů všech vlastníků. 
K návrhu článků do obecního zpravodaje neměl nikdo žádné připomínky. 
Dotaz p. Kučery na podklady od pana Prošky? Reakce přislíbena do konce tohoto týdne. 
Povolení na ohlášku nebo stavební povolení? Předpoklad je takový, že co půjde, tak by se řešilo 
ohláškou (povolení na dobu neomezenou s nutností pravidelného servisu odborně způsobilou 
osobou, k povolení jsou nutné souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků). V ostatních 
případech bude zvolena varianta stavebního povolení (na 10 let, povinností je pravidelné 
vzorkování). V obou případech je správcovství na obci stejné, bez ohledu na způsob povolení. 
Usnesení č. ZO 2/20/2020: ZO bere na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci ve věci 
„čištění odpadních vod v obci Čistá“, předprojekčních aktivitách a plánovaných návštěvách 
projektanta u zájemců o DČOV. 
 

b. farma pro výkrm drůbeže 
diskuze: ZD Dolní Újezd podalo své právní vyjádření k odvolání obce proti rozhodnutí MÚ 
Litomyšl. K tomuto vyjádření bylo vyhotoveno stanovisko advokátní kanceláří FBA Brno. 
Zároveň proběhlo jednání se zástupcem společnosti ODOUR s.r.o. na základě kterého jsme 
obdrželi nabídku na zpracování stanoviska k vydané dokumentaci EIA. 
Usnesení č. ZO 3/20/2020: ZO bere na vědomí informace o vyjádření ZD Dolní Újezd 
k odvolání obce proti rozhodnutí MÚ Litomyšl a replice advokátní kanceláře FBA Brno 
k tomuto vyjádření. 
 
P. Křivka – poslal vyjádření všem zastupitelům. Replika byla poslána na krajský úřad. 
P. Kučera doplňuje k uvedené replice, že je zpracována i pro laika srozumitelně a pochopitelně. 
Dále uvádí, že se starostou navštívili malou farmu pro výkrm drůbeže poblíž Olomouce. V 
místním obchodě, na dotaz ohledně zápachu, dostali odpověď, že v případě nepříznivého větru 
bývá navečer zápach cítit. 
P. Křivka vysvětluje, že oslovil paní veterinářku z Plzeňska, kde si založili občanské sdružení „Náš 
Domov“ a následně získal doporučení na firmu Odour, která se zabývá problematikou 
pachových studií. V tuto chvíli jsme dostali možnost, že by nám zpracovali analýzu vydané 
dokumentace EIA, konkrétně v bodech: vliv záměru na znečištění ovzduší, návrh ochranných 
pásem, rozptylová a pachová studie. Byla předložena nabídka. P. Křivka navrhuje vypracovat 
pouze zmíněné položky, tj. bez nutnosti osobní prezentace v Čisté. 
Usnesení č. ZO 4/20/2020: ZO schvaluje zpracování stanoviska k vydané dokumentaci EIA ve 
věci „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ společností ODOUR s.r.o. Černošice za cenu  
17 500 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 2 
 

c. volba členů do školské rady 
diskuze: Končí funkční období školské rady místní ZŠ. Školská rada má 6 členů. Třetina je volena 
z řad rodičů, třetina z řad pedagogů a třetina za zřizovatele. Starosta navrhuje do školské rady 



 

p. Petru Vojáčkovou a p. Pavla Kuře. J. Kučera navrhuje do školské rady p. Mirku Lipavskou. 
Všichni navržení s kandidaturou souhlasí. P. Kuře je aktuálně předsedou školské rady. 
Starosta navrhuje formu veřejné volby, s čímž přítomní zastupitelé souhlasí. 
B. Pavliš dodává, že se aktuálně funkční období školských rad, kvůli vládním nařízením, 
automaticky prodlužuje. 

 
usnesení č. ZO 5/20/2020: ZO schvaluje p. Pavla Kuře za člena školské rady ZŠ Čistá. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1 
 
usnesení č. ZO 6/20/2020: ZO schvaluje p. Petru Vojáčkovou za člena školské rady ZŠ Čistá. 
hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 8 
usnesení nebylo schváleno 
 
usnesení č. ZO 7/20/2020: ZO schvaluje p. Mirku Lipavskou za člena školské rady ZŠ Čistá. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 2 
 

d. ustanovení hodnotící komise 
diskuze: RO schválila dne 1. 10. 2020 usnesením č. RO 13/29/2020 vypsání výběrového řízení na 
generálního dodavatele stavby „chodníky v obci Čistá I. etapa“. V nejbližších dnech bude 
výběrové řízení vyhlášeno. Je třeba ustanovit pětičlennou hodnotící komisi. Po konzultaci s Mgr. 
Kašparem, který výběrové řízení administruje, byl osloven také projektant p. Třasák. Ten 
s členstvím v hodnotící komisi souhlasí. Starosta navrhuje nominovat zbývající 4 členy z řad 
zastupitelů, ideálně včetně náhradníků. 

  Pan Kučera si myslí, že by bylo vhodné zapojit L. Kmoška vzhledem k jeho profesi. 
usnesení č. ZO 8/20/2020: ZO schvaluje hodnotící komisi pro výběr generálního dodavatele 
stavby „chodníky v obci Čistá I. etapa“ ve složení: p. Lukáš Třasák, p. Ladislav Kmošek, p. Petr 
Křivka, p. Martin Klusoň a p. Oldřich Vašina. Náhradníky jsou: p. Josef Kučera, p. Pavel Kuře a 
p. Václav Simon. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. majetkoprávní vypořádání s Pardubickým krajem (pozemky pod silnicí III. třídy a MK) 

diskuze: Obec požádala Pardubický kraj o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví kraje, které 
se nachází pod místními a účelovými komunikacemi. V rámci majetkoprávního vypořádání 
vlastnických vztahů RO doporučuje reciproční bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví obce, 
které se nachází v trase silnice III. třídy na kraj. 
B. Pavliš se dotazuje, zda s tím kraj takto souhlasí? Tj. kdy nebudou převedeny všechny 
vytipované pozemky, ale pouze ty, které jsme vybrali my? (Pozn. některé pozemky, dotčené 
budoucí výstavbou chodníků, nejsou předmětem převodu.) Starosta reaguje, že s tím takto kraj 
souhlasí. 
Starosta dále doplňuje, že Pardubický kraj se snaží postupně majetkoprávně vypořádat 
pozemky i se soukromými vlastníky. Někteří místní občané byli již krajem osloveni. 
Usnesení č. ZO 9/20/2020: ZO schvaluje darovací smlouvu č. S/OM/4408/20/MS, kterou 
Pardubický kraj bezplatně převádí vlastnické právo k uvedeným pozemkům do vlastnictví 
obce Čistá. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 10/20/2020: ZO schvaluje bezplatný převod vlastnického práva k pozemkům, 
nacházejících se v trase silnice III. třídy č. 36021, uvedených v tabulce níže, Pardubickému 
kraji se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. 
 
 



 

parcelní 
číslo 

výměra 
(m2) 

druh pozemku 

4/1 22 Zahrada 

23/3 38 Zahrada 

442/1 47 Zahrada 

444/14 95 ostatní plocha/neplodná půda 

3981/2 39 ostatní plocha/ostatní komunikace 

3984/4 172 ostatní plocha/ostatní komunikace 

4007/10 35 ostatní plocha/silnice 

4168/1 8 ostatní plocha/silnice 

4168/3 4 ostatní plocha/silnice 

4168/5 439 ostatní plocha/silnice 

4168/6 89 ostatní plocha/silnice 

4168/7 198 ostatní plocha/silnice 

4174/3 474 ostatní plocha/silnice 

4295/7 16 ostatní plocha/silnice 

4295/8 19 ostatní plocha/silnice 

4295/9 91 ostatní plocha/silnice 

4295/13 788 ostatní plocha/silnice 

4295/15 19 ostatní plocha/silnice 

4295/16 56 ostatní plocha/silnice 

4296/2 340 ostatní plocha/silnice 

4296/7 130 ostatní plocha/silnice 

4296/8 15 ostatní plocha/silnice 

4296/9 303 ostatní plocha/silnice 

4296/10 55 ostatní plocha/silnice 

4296/11 66 ostatní plocha/silnice 

4296/12 11 ostatní plocha/silnice 

4300/15 138 ostatní plocha/silnice 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 7/2020 

usnesení č. ZO 11/20/2020: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým 
dochází k úpravě příjmů na celkových 29 739 674 Kč a k úpravě výdajů na celkových 
29 739 674 Kč. Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstává nezměněna. 
 

b. zpráva z jednání finančního výboru 
diskuze: Předseda finančního výboru p. M. Šedivý poskytl zápis z jednání FV dne 15. 10. 2020.  
usnesení č. ZO 12/20/2020: ZO bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 15. 10. 
2020. 
 

c. pohledávky obce 
diskuze: RO, na základě doporučení finančního výboru a v souladu se směrnicí k pohledávkám, 
navrhuje odepsání nedobytných pohledávek za prodej dřeva. 
M. Briol se ptá, jakým stylem byly v minulosti pohledávky vymáhány? 
B. Pavliš uvádí, ze Tourist Compact šel do konkurzu. Exwood byla nástupnická firma, kde by bylo 
možné pokusit se vymáhat. Pila Unčín je pouze teoretická naděje, založená na morálce 
dlužníků. Je to, společně s obcí Karle pohledávka, týkající se Zerzánových. Dříve dobré vztahy již 
neplatí a s vymáháním je tudíž problém. Je malá možnost je vymáhat. S dlužníky byla vedena 
korespondence, která je dohledatelná. 



 

M. Briol si myslí, že by se mělo zkusit vymáhat i pomocí žádosti o vydání platebního rozkazu. 
B. Pavliš si myslí, že podání žádosti o vydání platebního příkazu je zbytečné a zmiňuje, že za 
jeho působnosti bylo uděláno vše pro to, aby byly pohledávky vymoženy. 
P. Kučera by rád viděl doklady o pokusu vymáhání pohledávek. 
Starosta uvádí, že finanční výbor se touto otázkou podrobně zabýval na svém jednání, za 
přítomnosti účetní obce. Situaci následně členové finančního výboru vyhodnotili a jednoznačně 
doporučili radě a zastupitelstvu postup. 
P. Kuře doplňuje, že pokud byla vyhlášena insolvence, je snadno dohledatelná ve veřejném 
insolvenčním rejstříku, vč. bližších podrobností. 
B. Pavliš dodává, že nejdřív se uspokojují věřitelé jako např. zdravotní pojišťovny, finanční úřad, 
OSSZ apod. Teprve poté je prostor pro ostatní věřitele. 
usnesení č. ZO 13/20/2020: ZO schvaluje odepsání nedobytných pohledávek z let 2003 a 2009 
v celkové výši 75 530,60 Kč. 
hlasování: pro 7, proti 1, zdrželi se 5 
usnesení nebylo přijato 
 
Starosta se obrací na zastupitele, aby navrhli další postup v této otázce. 
P. Křivka uvádí, že by nechal usnesení na další jednání ZO, kde by bylo možné požádat p. 
Šedivého, předsedu finančního výboru, o vysvětlení. (Pozn. Pan Šedivý je z dnešního jednání 
z důvodu nemoci omluven.) 
P. Křivka se ptá na názor p. Talířové? Starosta reaguje, že doporučení finančního výboru i 
navržený postup je v souladu s doporučením paní Talířové. (Pozn. p. Talířová je auditorka.) 
 

d. rozpočet obce na rok 2021 
diskuze: Starosta a místostarosta začali připravovat rozpočet na rok 2021. Pracovní verze bude 
projednána RO a finančním výborem. 
usnesení č. ZO 14/20/2020: ZO bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2021. 
 

e. příspěvek na provoz TJ Sokol 
diskuze: Předseda TJ Sokol Čistá předložil žádost o finanční příspěvek na podporu sportu dětí a 
mládeže, vč. jmenného seznamu registrovaných hráčů. 
usnesení č. ZO 15/20/2020: ZO schvaluje příspěvek formou daru na podporu sportu dětí a 
mládeže z.s. TJ Sokol Čistá ve výši 59 tis. Kč. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

f. vodné v roce 2021 
diskuze: Na základě kontroly Ministerstva zemědělství ČR, týkající se plnění povinností 
vyplývajících ze zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, byly zpracovány 
oficiální kalkulace vodného pro rok 2020. Následně pak kalkulace vody pitné (pro občany Čisté) 
a vody předané (pro obec Benátky) pro rok 2021. Od 1. 5. 2020 došlo ke snížení DPH u vody, a 
to z 15 % na 10 %. Z kalkulace na rok 2021 mj. vyplývá, že skutečné náklady na 1 m3 pitné vody 
jsou více než 31 Kč bez DPH. 
Starosta zmiňuje jedno z doporučení kontrolního orgánu MZ, týkající se pravidelného 
meziročního zdražování vodného o 2 – 5 %. Naopak není doporučeno skokové zdražování po 
delší době. 
usnesení č. ZO 16/20/2020: ZO schvaluje výši vodného v roce 2021 pro odběratele v obci Čistá 
za cenu 22,73 Kč bez DPH za 1 m3, tj. 25 Kč vč. DPH. ZO schvaluje výši vodného v roce 2021 za 
tzv. vodu předanou ve výši 20,91 Kč bez DPH za 1 m3, tj. 23 Kč vč. DPH. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
 



 

g. bydlení pro seniory 
diskuze: Za účelem podání žádosti o dotaci (ZO schválilo na minulém jednání) v rámci vyhlášené 
výzvy Ministerstva financí ČR probíhají úpravy ve struktuře rozpočtu. Kvůli nemocem a dalším 
komplikacím nemáme prozatím k dispozici podrobný rozpočet projektu. Jakmile bude rozpočet 
hotový, bude svolána pracovní schůzka, příp. mimořádné jednání ZO. 
Starosta informuje, že v pátek 6. 11. proběhne schůzka s panem projektantem Kmoškem. 
Dotační manažer p. Jurčeka předkládá variantu, že by celá stavba mohla být rozčleněna na dílčí 
úseky, které musí být podrobně specifikované nejenom v rozpočtu, ale také v projektové 
dokumentaci. V této souvislosti jsou projektant i dotační manažer v úzkém kontaktu. Jedno 
podlaží by mohlo být předmětem dotace v jednom roce a další rok by mohlo být podobně 
řešeno druhé podlaží. Společné prostory by teoreticky šly realizovat pomocí dotace z programu 
pro zájmové a neformální vzdělávání. Dále je zde nápad, kdy jde získat dotaci například na 
akumulační nádrž pro srážkové vody, zasakovací objekt apod. Podrobnější diskuze je plánována 
na uvedené plánované schůzce. 
usnesení č. ZO 17/20/2020: ZO bere na vědomí aktuální informaci o úpravách a přípravě 
rozpočtu projektu „bydlení pro seniory“. 
 

h. žádosti obce o dotace v roce 2020 
diskuze: Zastupitelům byl předložen aktuální přehled všech dotačních aktivit obce v roce 2020. 
Celkem bylo v období leden – říjen 2020 podáno 22 různých žádostí o dotaci. Tři žádosti nebyly 
schváleny, dvě prozatím odsunuty poskytovatelem dotace, deset je schválených a dotace 
přislíbena. U ostatních zatím čekáme, probíhají příslušné schvalovací procesy. Do konce roku 
budou podány minimálně další tři žádosti (viz následující bod). 
usnesení č. ZO 18/20/2020: ZO bere na vědomí přehled podaných žádostí o různé dotace 
v roce 2020. 
 

i. žádosti o dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova 
diskuze: RO projednala možnosti podání žádosti z Programu obnovy venkova MMR ČR. RO 
zapojení do vytipovaných programů schválila, vč. dotačního managementu. Pro účely 
oficiálního zapojení je nutný souhlas ZO. 
P. Křivka k herním prvkům dodává, že pokud nebudeme v dotačním řízení úspěšní, tak se dělat 
nebudou 
Starosta doplňuje, že u všech dotačních titulů je podpora 80 % a spoluúčast 20 %. 
Pro účely žádosti o dotaci na opravu MK byly vytipovány dva úseky v celkové délce cca 1400 m. 
usnesení č. ZO 19/20/2020: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Obnova místní komunikace 
v obci Čistá“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, dotační 
titul A Podpora obnovy místních komunikací a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti 
z rozpočtu obce na rok 2021. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 
usnesení č. ZO 20/20/2020: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce parkoviště 
před obecním úřadem v obci Čistá“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 
pro rok 2021, dotační titul C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury a 
souhlasí se závazkem finanční spoluúčastni z rozpočtu obce na rok 2021. 
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 
Herní prvky jsou naplánovány do tří lokalit: doplnění hřiště u horního obchodu, prostor u 
vstupu na fotbalové hřiště a workoutová sestava vedle hřiště s umělým povrchem. 
usnesení č. ZO 21/20/2020: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na „Herní a workoutové 
prvky v obci Čistá“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, 
dotační titul H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí 
se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce na rok 2021 



 

hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 
 

4) OSTATNÍ 
a. Odměna pro koordinátora projektu „obnova zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté“ 

Diskuze: projekt obnovy zvonů je ukončen. Všechny zvony jsou odlity a zaplaceny. Poslední 
zvon bude požehnán a instalován v době, kdy to epidemiologická opatření dovolí. Veřejná 
sbírka byla ukončena, vyúčtována a KÚ zkontrolována. 
usnesení č. ZO 22/20/2020: ZO tímto oficiálně děkuje všem osobám a institucím, které se na 
realizaci projektu „obnova zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté“ podílely, zejména pak 
předchozímu i současnému zastupitelstvu za organizační a finanční podporu. Speciální 
poděkování patří koordinátorovi projektu p. Pavlovi Kuře za skvělou práci a nasazení. ZO 
schvaluje koordinátorovi projektu jednorázový mimořádný dar ve výši 10 tis. Kč. 
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 4 
 

b. Starosta doporučuje pozornosti zastupitelů vznikající stromořadí podél polní cesty od 
Fajmonovy lípy směrem ke středisku ZD, tzv. Brlenská alej. Minulý týden zde bylo nasázeno cca 
40 javorů, tento týden je doplní cca 40 lip a další listnaté stromy. Na celou akci s rozpočtem 
přes 200 tis. se podařilo obci získat dotaci ve výši 100 %. 
Dále zmiňuje budovu obecního úřadu, kde byl dnes instalován nápis OBECNÍ ÚŘAD a na nových 
vstupních dveřích se objevil polep. Ve vestibulu je instalována výstava fotografií z Brlenky. 
 

c. J. Kučera se ptá na dotaci ohledně osvětlení? Starosta reaguje, že žádost o dotaci z programu 
Efekt byla odeslána. V rozpočtu na rok 2021 je s tím počítáno. Celková investice se pohybuje 
kolem 2 mil. Kč. Spoluúčast obce je ve výši 50 %. Jedná se o kompletní výměnu všech světel za 
led osvětlení a doplnění stávajících světelných bodů o cca 40 – 50 nových. 
 

d. p. Kučera nesouhlasí s obsahem polepů na vstupu obecního úřadu a s nápisem Litrbachy. Zdá se 
mu, že to mělo být projednáno alespoň zastupitelstvem. Návrh mohl být poslán všem 
zastupitelům. Dále uvádí, že jde o veřejnou budovu. 
p. Briol doplňuje, že se mu také nelíbí rozhodnutí bez zastupitelstva, protože jde o veřejnou 
budovu a tam bychom měli rozhodovat jako celek. 
Starosta vysvětluje, že po výměně vstupních dveří bylo nutné obnovit předchozí nápisy a 
informace. Byl osloven grafik, který připravil několik variant. Návrhy byly rozeslány některým 
členům zastupitelstva a na základě jejich připomínek byla po několika úpravách zvolena finální 
verze. Tato pak směřovala všem členům rady. Návrh s nápisy „Čistá, Lauterbach a Litrbachy“ 
připomínají historická fakta a skutečnosti. Současný název obce je platný od roku 1947, 
předchozí jméno Lauterbach a počeštěné Litrbachy neodmyslitelně k naší obci patří a 
zakomponováním do grafiky na vstupních dveří tento fakt připomínáme a oficiálně se k němu 
hlásíme. Celkové náklady se bez potíží vejdou do limitu, který je v kompetenci starosty. Pokud 
by měla tato záležitost vyvolávat nějaké další negativní emoce u občanů, navrhuje starosta 
příslušný článek do dalšího čísla obecního zpravodaje. 
B. Pavliš reaguje, že návrh je v pořádku a že jde o propojení s historií. Velice se mu líbí. Je na 
každém občanovi, aby si udělal vlastní názor. 
P. Kuře uvádí, že byl také požádán o názor a dodává, že vchod mu přišel velice zajímavě pojatý 
graficky a je tam prolnutí současnosti v popředí, kdy nápis Čistá jasně dominuje, s minulostí. 
Dále uvádí, že současný název obce se používá něco málo přes 70 let, kdežto předchozí 
Lauterbach zde existoval minimálně šest století. Vyzývá, abychom vnímali naši obec jako sídlo 
s třičtvrtětisíciletou historií a nikoli sedmdesátiletou. 
P. Vojáčková se ptá, zda je problém s návrhem nebo s tím, že nebylo projednáno? Dále vznáší 
dotaz, zda veškeré návrhy na zvelebování veřejných prostor v obci mají být zasílány všem 
zastupitelům? Pokud by mělo totiž jednat o to, že by bylo posíláno všechno všem, nesouhlasí 
s tím. 



 

Starosta vznáší dotaz, zda chce někdo tuto situaci dále řešit a zda někdo navrhuje nějaký další 
postup? 
Reakcí je konstatování, že nikoli. Šlo pouze o vznesení konkrétních názorů konkrétních 
zastupitelů. 
 

e. Plán jednání ZO v roce 2021 
Na příští ZO bude připraven plán s termíny jednání zastupitelstva v roce 2021. Jednacím dnem 
bude opět úterý. 

 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:20 hod. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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


