
 

pozvánka na 21. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

18. 12. 2020 
 

 
 

Vážení zastupitelé, 
 
v souladu s ustanovením § 92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám 20. jednání Zastupitelstva Obce Čistá, 
které se uskuteční 18. 12. 2020 od 18 hod ve velkém sále kulturního domu v Čisté. 
Jednání proběhne v souladu s platnými nařízeními vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a dle metodiky 
Ministerstva vnitra ČR o konání zastupitelstev v období nouzového stavu. Účastníci jednání budou mít zakryty 
dýchací cesty rouškou či ústenkou, k dispozici bude dezinfekce rukou a místa k sezení budou uspořádána 
v dostatečných rozestupech. Veřejnosti bude umožněn přístup do prostoru balkónu, opět s připravenými místy. 
 
Srdečně vás zvu a níže přikládám návrh programu jednání. 
 
Petr Dřínovský, starosta obce 
 
V Čisté dne 10. 12. 2020 

 
Předpokládaný program: 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. čištění odpadních vod 
b. farma pro výkrm drůbeže 
c. poplatek za komunální odpad v roce 2021 
d. dílčí přezkoumání hospodaření obce 
e. internet v obci 
f. harmonogram činnosti ZO v roce 2021 
g. hodnotící komise pro výběr dodavatelů 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. majetkoprávní vypořádání pozemků st. p. č. 620 a st. p. č. 481/2 
b. prodej částí pozemků p. č. 60/1, p. č. 4287/12 a p. č. 60/15 
c. prodej částí pozemků p. č. 4291/2, p. č. 1297/7, p. č. 1297/1, p. č. 1303/1, p. č. 1303/4 a koupě části 

pozemku p. č. 1300/2 
d. koupě částí pozemků p. č. 2936 a p. č. 2943 
e. koupě pozemku p. č. 761/2 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 8/2020 
b. projekt „Bezpečná doprava v obci Čistá“ 
c. zpráva z jednání kontrolního výboru 
d. bydlení pro seniory 
e. rozpočet obce na rok 2021 
f. veřejné osvětlení 
g. žádost o příspěvek SDH Čistá 
h. žádost o příspěvek Charita Litomyšl 
i. architektonicko urbanistická studie lokality K3 

4) OSTATNÍ 
a. zpráva z činnosti ZO za rok 2020 

Změny programu jsou vyhrazeny po předchozím souhlasu ZO. 

 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

 


