Zastupitelstvo Obce
Čistá

zápis z 21. jednání
Zastupitelstva obce Čistá
18. 12. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Š. Maiwald, V. Simon
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. ZO probíhá ve velkém sále kulturního domu v Čisté
v souladu s platnými hygienickými nařízeními.
Zápis z minulého jednání byl ověřen a je k nahlédnutí na webových stránkách obce i v kanceláři OÚ. Nebyly
proti němu vzneseny žádné námitky.
Jednání začalo v 18 hod.
Starosta žádá o dodatečné zařazení dalšího bodu a rozšíření stávajících dvou bodů k projednání
1) c. Poplatek za komunální odpad v roce 2021
2) f. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
3) c. Zpráva z jednání kontrolního výboru a z jednání finančního výboru
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
f. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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
Usnesení č. ZO 1/21/2020: ZO schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0

Zápis z jednání:
1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. čištění odpadních vod
Diskuze: Zpětnovazební dotazníky, deklarující zájem o DČOV, vyplnili vlastníci 224 nemovitostí
(cca 818 EO, tj. 83 % obyvatel). Vše bylo zkontrolováno, naskenováno a odesláno do společnosti
PROJEKTY VODAM Hranice na Moravě. Tento týden byly zahájeny předprojekční práce, které
schválila RO. Rozsah hydrogeologických posudků pro účely schvalovacího procesu vodoprávním
úřadem jsou v současné době konzultovány s vodoprávním úřadem MÚ Litomyšl.
Pravděpodobně bude požadováno posouzení každé nemovitosti, řešené vsakem – v rámci
širšího hydrogeologického posudku dané lokality (např. „za vodou“, „Chudákov“, ZŠ a okolí
apod.) Do konce ledna 2021 bychom rádi zkompletovali všechny podklady pro podání žádosti o
dotaci. Po Novém roce bude vyhlášeno VŘ na dodavatele projekčních prací – ihned, jakmile
budeme mít z KÚ příslib změny PRVKÚK.
Usnesení č. ZO 2/21/2020: ZO bere na vědomí počet dotazníků, kterými občané projevili
zájem o čištění odpadních vod, zahájených předprojekčních pracích a dalších aktivitách
v rámci projektu „čištění odpadních vod v obci Čistá“.
V 18.12 přichází M. Klusoň.
b. farma pro výkrm drůbeže
Diskuze: KÚ v rámci správního řízení zrušil veřejnou vyhláškou rozhodnutí MÚ Litomyšl ve věci
„farma“ ze dne 25. 5. 2020 a vrátil věc stavebnímu úřadu k novému projednání. Byla
vypracována pachová studie společností ODOUR s.r.o. Černošice, poukazující na řadu
nedostatků v dokumentaci EIA, která byla součástí povolovacího procesu výstavby. Ve věci
správní žaloby bylo Krajským soudem stanoveno datum jednání na 24. 2. 2021 ve 13:30 hod. Do
té doby bychom měli zkompletovat všechny důkazy a podklady, které lze soudu předložit.
P. Křivka dále uvedl, že získal kontakt na ornitologa, který se zaměřuje na ohrožené ptactvo.
Zmínil rovněž nutnost archeologického průzkum, který je zmíněn v závazném stanovisku.
Poděkoval RO a ZO za podporu a odhodlání podat žalobu.
J. Kučera poděkoval Petičnímu výboru, že nasměroval kroky ZO správným směrem, poděkoval i
P. Křivkovi. Citoval část slibu, který skládají zastupitelé a uvedl, že podle jeho názoru nebyly
finanční náklady vynaloženy zbytečně.
P. Křivka uvedl, že byl navštívit provoz drůbežárny v Lysicích, kde jsou dvě haly. Vzdálenost
provozu od nejbližších rodinných domů je podobná jako v Čisté. Dle místních jsou obtěžující
vlivy přijatelné.
Usnesení č. ZO 3/21/2020: ZO bere na vědomí veřejnou vyhlášku (rozhodnutí KÚ ve správním
řízení) ze dne 19. 11. 2020, pachovou studii 137_20 (ODOUR s.r.o. Černošice), datum 24. 2.
2021 nařízeného jednání u Krajského soudu, aktualizovaný přehled usnesení RO a ZO v této
kauze.
c. poplatek za komunální odpad v roce 2021
Diskuze: Vzhledem k navýšení cen společností LIKO a.s. Svitavy doporučuje RO navýšení
poplatku za komunální odpad o 50 Kč ročně při zachování všech ostatních ustanovení obecně
závazné vyhlášky obce č. 3/2019.
P. Dřínovský představil ZO ceny v okolních obcích. Poplatek ve výši 500 Kč má pouze obec
Janov, ostatní jsou na výrazně vyšších cenách.
Usnesení č. ZO 4/21/2020: ZO bere na vědomí důvodovou zprávu v oblasti svozu a odstranění
komunálních odpadů, svozu a odstranění nebezpečných odpadů, zajištění separovaného
sběru využitelných složek komunálního odpadu a zpětného odběru vyřazeného
elektrozařízení. ZO schvaluje poplatek pro rok 2021 ve výši 500 Kč na občana a rok. ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 a ruší obecně závaznou vyhlášku obce č.

3/2019.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
d. dílčí přezkoumání hospodaření obce
Diskuze: P. Dřínovský stručně upozornil na některé konkrétní body z přezkumu, na které je
potřeba dávat větší pozor.
Usnesení č. ZO 5/21/2020: ZO bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Čistá
za období leden – září 2020, zpracovaného auditorkou ing. L. Talířovou.
e. internet v obci
Diskuze: V některých lokalitách obce bývá občas potíž s dostatečným pokrytím kvalitního
signálu internetového připojení. Jedním z řešení jsou výhody optického vlákna …
M. Briol okomentoval podklady zaslané mailem. Aktuálně na území obce operují čtyři
poskytovatelé internetového připojení. CETIN, T-Mobile, Fortech a Coma. Z okolních obcí jsme
na tom, co se rychlosti týče nejhůř. Doporučil podat stížnost firmám, zajišťujících připojení na
nedostatečnou rychlost přenosu. Nemá smysl řešit to žádostí, ale opravdu stížností. M. Briol
požádá Vladimíra Stibůrka o pomoc a nasměruje ho ke starostovi.
Usnesení č. ZO 6/21/2020: ZO schvaluje podání stížností směrem k poskytovatelům
internetového připojení v obci a pověřuje starostu rozesláním.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1
f. harmonogram činnosti ZO v roce 2021
Diskuze: Jednacím dnem zůstává úterý.
Usnesení č. ZO 7/21/2020: ZO schvaluje plán jednání zastupitelstva obce Čistá v roce 2021.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1
g. hodnotící komise pro výběr dodavatelů
Diskuze: Vypsali jsme dvě poptávková řízení. Jednak na dodavatele stavebních prací opravy
lesní cesty, jednak na dodavatele projekčních prací akce „výtlačný a zásobovací vodovodní řad“.
Termín pro podávání nabídek u obou poptávek byl stanoven na 30. 12. 2020 do 10 hod.
Hodnotící komise provede zhodnocení nabídek dodavatelů a doporučí RO výběr na základě
nabídkové ceny dne 30. 12. 2020 ve 13 hod.
Usnesení č. ZO 8/21/2020: ZO schvaluje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavebních
prací „oprava lesní cesty v Čisté“ a pro výběr dodavatele projekčních prací „výtlačný a
zásobovací vodovodní řad“ ve složení: Petra Vojáčková, Petr Křivka, Bohumil Pavliš,
náhradník Josef Kučera.
ZO pověřuje RO výběrem dodavatele stavebních prací na akci „oprava lesní cesty v Čisté“ a
výběrem dodavatele projekčních prací na akci „výtlačný a zásobovací řad“ na základě
doporučení hodnotící komise.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. majetkoprávní vypořádání pozemků st. p. č. 620 a st. p. č. 481/2
Diskuze: Prodejem uvedených pozemků hodlá obec majetkoprávně vypořádat zastavěnou
plochu, kterou manželé Quaiserovi, čp. 286, mnoho let užívali v dobré víře, že jim pozemky
patří. RO doporučuje navržené usnesení.
J. Kučera doplňuje, že odůvodnění nižší ceny je dobře doloženo získanou kupní smlouvou z roku
1990.
Usnesení č. ZO 9/21/2020: ZO schvaluje prodej pozemků st. p. č. 481/2 o výměře 32 m2 a st.
p. č. 620 o výměře 50 m2 panu Milanu Quaiserovi, 56956 Čistá 286 za cenu 1 Kč á m2.
Pozemky jsou zastavěny stavbami, které jsou ve vlastnictví manželů Quaiserových. Ti žili od
roku 1990 v dobré víře, kdy od obce Čistá kupovali pozemek p. č. 444/6 (zahrada kolem jejich

domu), že jej kupují včetně výše uvedených pozemků pod stavbami. Kupní smlouva z 21. 3.
1990 neobsahuje bližší fakta, ze kterých by to bylo zřejmé. Nevěděli, že došlo v průběhu let
1974 – 1987 k několika tzv. periodickým přehlídkám a garáž s kolnou byly zaměřeny, vč.
rozdělení pozemku p. č. 444/6. ZO prodává pozemky za nízkou cenu jako nápravu dřívějších
majetkoprávních nesrovnalostí. Náklady spojené s převodem uhradí kupující.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
b. prodej částí pozemků p. č. 60/1, p. č. 4287/12 a p. č. 60/15
Diskuze: Žadatelé, manželé Dezortovi, čp. 426, žádali o odkup pozemků již v roce 2011. Převod
byl tehdejším ZO schválen, nicméně nakonec nedošlo k právnímu nabytí vkladu do katastru
nemovitostí (cena ve výši cca 4000 Kč byla uhrazena). Při místním šetření dne 11. 12. 2020 bylo
zadáno vypracování nového geometrického plánu za odsouhlasení všech dotčených vlastníků,
tj. Dezortovi, p. Lenoch a obec Čistá. Hranice pozemku bude vedena tak, aby zůstal dostatečně
široký pruh podél příjezdové komunikace k čp. 426 (Dezortovi) a čp. 156 (Maiwaldovi). RO
doporučuje navržené usnesení.
Usnesení č. ZO 10/21/2020: ZO schvaluje prodej částí pozemků p. č. 60/1, p. č. 4287/12 a p. č.
60/15 na základě zadaného geometrického plánu manželům Dezortovým, 56956 Čistá 426 za
cenu 50 Kč á m2. Kupní cena, která byla již dříve uhrazena, bude od aktuální kupní ceny
odečtena.
ZO schvaluje koupi části pozemku st. p. č. 17 na základě zadaného geometrického plánu od
manželů Dezortových, 56956 Čistá 426 za cenu 50 Kč á m2.
Náklady spojené s převodem ponesou účastníci řízení v poměru výměr nabývaných pozemků.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
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
Diskuze: Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků u čp. 35 (p. Holler), čp. 292 (Palichovi),
čp. 36 (Vonšákovi) a čp. 189 (p. Vondrová). Jednotliví vlastníci uvedených nemovitostí si tímto
odkupují zaplocené pozemky, které řádně užívají. Se všemi byly navržené podmínky
odsouhlaseny. Kvůli schválení geometrického plánu stavebním úřadem obec prodává p.
Vondrové také část svažitého pozemku na břehu řeky Loučné vně plotu. Obec zároveň hodlá
odkoupit část pozemku p. č. 1300/2, který je ve vlastnictví p. Vondrové, zasahující do veřejného
prostranství. RO doporučuje navržená usnesení.
ZO souhlasí s variantou souhrnného hlasování pro navržená usnesení tohoto bodu.
Usnesení č. ZO 11/21/2020: ZO schvaluje prodej zaplocených částí pozemků p. č. 1297/1 a p.
č. 4291/2, nově označeno jako p. č. 1297/6 o výměře 754 m2 a pozemek p. č. 1297/2 o
výměře 88 m2 za cenu 50 Kč á m2 panu Igoru Hollerovi, 56956 Čistá 35. Tímto usnesením se
ruší usnesení č. ZO 15/10/2019 ze dne 29. 10. 2019. Náklady spojené s převodem ponesou
účastníci řízení v poměru výměr nabývaných pozemků.
Usnesení č. ZO 12/21/2020: ZO schvaluje prodej zaplocených částí pozemků p. č. 1297/1 a p.
č. 4291/2, nově označeno jako p. č. 1297/7 o výměře 398 m2 za cenu 50 Kč á m2 manželům
Daně a Zbyňkovi Palichovým, 56956 Čistá 292. Náklady spojené s převodem ponesou
účastníci řízení v poměru výměr nabývaných pozemků.
Usnesení č. ZO 13/21/2020: ZO schvaluje prodej zaplocených částí pozemků p. č. 1297/1, p. č.
4291/2 a p. č. 1303/1, nově označeno jako p. č. 1297/9 o výměře 395 m2 a zaplocenou část
pozemku p. č. 1303/4, nově označeno jako p. č. 1303/5 o výměře 5 m2 za cenu 50 Kč á m2
manželům Jarmile a Augustýnu Vonšákovým, 56956 Čistá 36. Náklady spojené s převodem
ponesou účastníci řízení v poměru výměr nabývaných pozemků.

Usnesení č. ZO 14/21/2020: ZO schvaluje prodej zaplocených částí pozemků p. č. 1297/1 a p.
č. 4291/2, nově označeno jako p. č. 1297/10 o výměře 71 m2 za cenu 50 Kč á m2, zaplocenou
část pozemku p. č. 1303/4 o výměře 438 m2 za cenu 50 Kč á m2 a část pozemku p. č. 1303/1,
nově označeno jako p. č. 1303/6 o výměře 339 m2 – a to tak, že zaplocenou část o výměře 254
m2 za cenu 50 Kč á m2 a nezaplocenou část o výměře 85 m2 za cenu 1 Kč á m2 paní Gertrudě
Vondrové, Horáčkova 1215/29, Krč, 14000 Praha. Nízká cena pozemku je proto, že se jedná o
svažitou část říčního břehu, která nemá žádné praktické využití.
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 1300/2, nacházejícího se na veřejném prostranství,
nově označeno jako p. č. 1300/3 o výměře 87 m2 za cenu 50 Kč á m2 od paní Gertrudy
Vondrové, Horáčkova 1215/29, Krč, 14000 Praha. Náklady spojené s převodem ponesou
účastníci řízení v poměru výměr nabývaných pozemků.
Souhrnné hlasování pro usnesení č. 11 – 14/21/2020: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
d. koupě částí pozemků p. č. 2936 a p. č. 2943
Diskuze: Odkupem pozemků je řešeno sporné parkování u Stáje Dvořák na soukromých
pozemcích. RO usnesením č. RO 11/19/2020 ze dne 25. 2. 2020 odkup doporučuje. Cena je
navržena po dohodě s prodávajícím.
Š. Maiwald se dotazuje, jak je to s průjezdností cesty, když je tam brána.
P. Dřínovský upřesňuje, že bylo domluveno umístit ke komunikaci ceduli s nápisem, že je
průjezd povolen a jedná se o místní komunikaci. Zároveň bude řešena samouzavírací brána.
J. Kučera zmínil, že na toto téma probíhala diskuze i na RO. Průjezdnost je nutné dořešit.
Usnesení č. ZO 15/21/2020: ZO schvaluje koupi části pozemků p. č. 2936 a p. č. 2943, nově
označeno jako p. č. 2936 o výměře 435 m2 za cenu 35 Kč á m2 od p. Jaroslavy Vašinové, 56956
Čistá 359. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
e. koupě pozemku p. č. 761/2
Diskuze: Na pozemku se nachází části pozemní obecní komunikace a dvě sochy z křížové cesty.
Všechny okolní pozemky jsou ve vlastnictví obce. RO doporučuje navržené usnesení.
Usnesení č. ZO 16/21/2020: ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 761/2 o výměře 971 m2 za cenu
20 Kč á m2 od p. Dany Krškové, 57201 Polička, Květná 125 a p. Milana Pechance, 57001
Litomyšl, Sedliště 67. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
f. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Diskuze: Při přípravě podkladů pro dotaci, týkající se záměru opravit místní komunikaci na tzv.
zadní cestě, vedoucí také kolem čp. 281 aj., byla zjištěna kolize s pozemkem Povodí Labe.
Abychom získali souhlasné stanovisko k realizaci, je nutné upravit prostřednictvím smlouvy o
budoucím zřízení věcného břemene. Variantou je také naše žádost o bezúplatný převod, čemuž
by předcházelo geodetické zaměření.
Usnesení č. ZO 36/21/2020: ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 7DHM200226 mezi obcí Čistá a Povodím Labe, s.p. a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. rozpočtové opatření č. 8/2020
Usnesení č. ZO 17/21/2020: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020, kterým došlo
k úpravě celkových příjmů na 30 381 999 Kč a k úpravě celkových výdajů na 30 381 999 Kč.
Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstává nezměněna.
b. projekt „Bezpečná doprava v obci Čistá“
Diskuze: Jedná se projekt výstavby chodníků, I. etapa. Stavba byla rozdělena na tři samostatné

úseky. Ve výběrovém řízení, které administroval Mgr. J. Kašpar, Polička, byl každý úsek
předmětem samostatné nabídky. V elektronickém VŘ bylo hodnotící komisí, složenou z členů
ZO a projektanta stavby posuzováno celkem 13 nabídek.
Firma PSK Choceň měla nabídkovou cenu u dvou položek nezvykle nízkou. Na písemnou výzvu
jsme obdrželi vyhovující vysvětlení. Adekvátnost vysvětlení posuzovala hodnotící komise,
projektant i administrátor výběrového řízení.
První část vysoutěžila firma KKZP Čistá, zbývající dvě PSK Choceň.
Usnesení č. ZO 18/21/2020: ZO bere na vědomí výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky
„Bezpečná doprava v obci Čistá“.
Usnesení č. ZO 19/21/2020: ZO schvaluje pořadí účastníků dle zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 1: Chodník I.“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 20/21/2020: ZO schvaluje výběr dodavatele, kterým je společnost KKZP s.r.o.,
IČ 27533271 se sídlem Čistá 174, 56956 Čistá na úsek „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 1:
Chodník I.“ s nabídkovou cenou 2 201 417,64 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 21/21/2020: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na
úsek „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 1: Chodník I.“ a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 22/21/2020: ZO schvaluje pořadí účastníků dle zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 2: Chodník II.,
přechod pro chodce a přeložka vedení zemního plynu“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 23/21/2020: ZO schvaluje výběr dodavatele, kterým je společnost P S K s.r.o.,
IČ 63220369 se sídlem T. N. Kautníka 165, 56501 Choceň na úsek „Bezpečná doprava v obci
Čistá: Část 2: Chodník II., přechod pro chodce a přeložka vedení zemního plynu“ s nabídkovou
cenou 7 327 479,79 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 24/21/2020: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na
úsek „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 2: Chodník II., přechod pro chodce a přeložka
vedení zemního plynu“ a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 25/21/2020: ZO schvaluje pořadí účastníků dle zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 3: Parkovací
plochy“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 26/21/2020: ZO schvaluje výběr dodavatele, kterým je společnost P S K s.r.o.,
IČ 63220369 se sídlem T. N. Kautníka 165, 56501 Choceň na úsek „Bezpečná doprava v obci
Čistá: Část 3: Parkovací plochy“ s nabídkovou cenou 315 933,54 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. ZO 27/21/2020: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na
úsek „Bezpečná doprava v obci Čistá: Část 3: Parkovací plochy“ a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
c. zpráva z jednání kontrolního výboru a z jednání finančního výboru
Diskuze: Zprávu z jednání KV prezentuje V. Simon, zprávu z jednání FV prezentuje M. Šedivý.
M. Šedivý uvedl názor p. I. Kučerové, která pozitivně hodnotila přehlednost a srozumitelnost
podrobného rozpisu rozpočtu.
Usnesení č. ZO 28/21/2020: ZO bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru
ze dne 1. 12. 2020 a zprávu z jednání finančního výboru ze dne 15. 12. 2020.
d. bydlení pro seniory
Diskuze: Na základě jednání a doporučení RO byl instruován projektant o naší snaze stlačit
rozpočet stavby k částce, pohybující se kolem 30 mil. Po úvodní konzultaci se podařilo nalézt
úspory ve výši 3 mil, další snaha bude pokračovat. Příprava prováděcí PD probíhá v úzké
součinnosti projektanta p. V. Kmoška a dotačního manažera p. T. Jurčeky. Rozpočet dle
prováděcí PD by měl být k dispozici na dalším jednání ZO. Pořadí podaných žádostí o dotaci na
MF nehraje roli, termín bude stanoven připravovanou výzvou. Předpokládáme, že na přelomu
února a března 2021.
J. Kučera doplnil, že ceny se jevily nadhodnocené a že je rád, že došlo k diskuzi s projektantem.
Usnesení č. ZO 29/21/2020: ZO bere na vědomí informace o vývoji rozpočtu a
předpokládaném termínu pro podání žádosti o dotaci ve věci projektu „bydlení pro seniory“.
e. rozpočet obce na rok 2021
Diskuze: Návrh rozpočtu obce, resp. daňových příjmů na 2021 vychází z predikce MF, resp.
doporučení KÚ. Byl připravován vedením obce, projednán RO, FV a struktura konzultována
s ing. Talířovou. Je navržen jako schodkový se zapojením úspor z minulých období. Podrobnou
důvodovou zprávu obdrželi všichni zastupitelé.
Usnesení č. 30/21/2020: ZO na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2021:
1) schvaluje schodkový rozpočet s krytím schodku z úspor z minulých let na rok 2021
s těmito souhrnnými údaji (v tis. Kč) – příjmy roku 2021: 18 414,0 Kč, výdaje roku 2021:
28 384,0 Kč, krytí schodku z úspor z minulých let: 9 970,0 Kč
2) schvaluje závazné ukazatele, kterými jsou:
a. příjmy a výdaje v členění na jednotlivé třídy
b. příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Čistá ve výši 950,0 tis. Kč.
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
f. veřejné osvětlení
Diskuze: 26. 10. 2020 jsme podali žádost o dotaci na MPO do programu Efekt – Opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. V projektu hodláme vyměnit 111 ze 115
stávajících svítidel a osadit dalších 73 nových. Celkové náklady 1,64 mil. Kč bez DPH. Dotace 50
%. Realizace do konce r. 2021. V minulosti diskutovány možnosti solárních lamp. Jsme
v kontaktu s obcí Rozhrání, kde se na instalaci solárního osvětlení připravují.
Usnesení č. 31/21/2020: ZO bere na vědomí aktuální informace o podané žádosti o dotaci na
projekt „obnova soustavy veřejného osvětlení Čistá“ a možnostech solárního osvětlení.
g. žádost o příspěvek SDH Čistá
Diskuze: Jedná se o příspěvek na podporu práce s dětmi a mládeží.
Usnesení č. 32/21/2020: ZO schvaluje příspěvek formou daru ve výši 23 tis. Kč SDH Čistá na
podporu práce s dětmi a mládeží v roce 2021.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

h. žádost o příspěvek Charita Litomyšl
Diskuze: Jedná se o příspěvek na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra.
Usnesení č. 33/21/2020: ZO schvaluje příspěvek formou daru ve výši 10 tis. Kč Farní charitě
Litomyšl na provoz služby Respitní péče Jindra.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1
i. architektonicko urbanistická studie lokality K3
Diskuze: Studie řeší dvě varianty využití budovy bývalého kravína – s hasičskou zbrojnicí a bez.
Využití pro novou hasičskou zbrojnici přináší rozsáhlejší zásahy do konstrukce budovy, vč.
zásahu do krovu střechy; náklady by tudíž byly významně vyšší. Proto byla dále rozpracována
varianta bez zbrojnice. V rámci schůzek pracovních skupin hasičů a technických služeb bylo
zadání několikrát upravováno s ohledem na požadavky. Studie řeší celou lokalitu „K3“ jako
celek. V budově kravína je v 1. NP nastíněna možnost zázemí pro hasičský sport, technické
služby obce a technické zázemí pro byty. Ve 2. NP se nabídla možnost vybudovat byty různých
dispozic a velikostí. V lokalitě je možné dále umístit 5 – 7 stavebních parcel (pozn. maximální
varianta předpokládá úpravu ÚP), relaxační zóny, parkoviště, sběrný dvůr apod.
Pan M. Kmošek se dotazuje, kam zmizela obecní cesta, která byla navržena po komplexních
pozemkových úpravách. Doplňuje, že místní komunikace nesmí být prodávány nebo rušeny.
P. Dřínovský reaguje, že otázka trasy cesty je v řešení. V ideálním případě by komunikace
zůstala zachována tak jak je nyní.
Usnesení č. 34/21/2020: ZO bere na vědomí architektonicko urbanistickou studii lokality K3,
vypracovanou ing. arch. Františkem Kosňarem ze společnosti Poličská stavební s.r.o.

4) OSTATNÍ
a. zpráva z činnosti ZO za rok 2020
Diskuze: Starosta předložil prezentaci aktivit a činností obce a zastupitelstva v roce 2020 a
poděkoval zastupitelům za jejich práci v uplynulém období.
Usnesení č. 35/21/2020: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obce a zastupitelstva v roce
2020.
Jednání bylo ukončeno ve 20.25 hod.

------------------------------------starosta

-------------------------------------------místostarosta

-------------------------------------

-------------------------------------------ověřovatelé zápisu

