
 

zápis z 22. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

12. 1. 2021 
 

 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: p. B. Kmošková, p. M. Klusoň 
 
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 18,05 hod. 
 

Program: 

 
Starosta žádá o dodatečné zařazení dalšího bodu programu: 

2) b. prodej částí pozemků p. č. 979/3 a p. č. 5635 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. automatizovaný externí defibrilátor  
b. čištění odpadních vod 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej částí pozemků p. č. 4291/2, p. č. 1297/1, p. č. 1303/1, p. č. 1303/4 a koupě části 

pozemku p. č. 1300/2 
3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. rozpočtové opatření č. 9/2020 
b. projekt „oprava lesních cest v obci Čistá“ 
c. projekt „výtlačný a zásobovací vodovodní řad“ 
d. projekt „bezpečná doprava v obci Čistá“ 
e. bydlení pro seniory 
f. žádost o příspěvek Charita Nové Hrady 
g. žádost o příspěvek Charita Polička 
h. žádost o příspěvek Domov pro seniory Sloupnice 

4) OSTATNÍ 
 

Usnesení č. ZO 1/22/2021: ZO schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

Zápis z jednání: 
 
Příchod Pavla Kuře v 18.15 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. automatizovaný externí defibrilátor 

diskuze: Dr. Kušnír edukativním způsobem vysvětlil základní principy první pomoci a 
souvisejících procesů v lidském organizmu, mj. také na základě osobních profesionálních 
zkušeností. Následně představil automatizovaný externí defibrilátor, jeho funkce a výhody jeho 
využití. Součástí nabídky zařízení je osmiletý kontrakt, zahrnující nácviky, servis, přednáškovou 
činnost apod. 
Usnesení č. ZO 2/22/2021: ZO bere na vědomí informace o možnostech využití 
automatizovaného externího defibrilátoru v obci. 
  

b. čištění odpadních vod 
diskuze: Dne 7. 1. 2021 proběhla schůzka zástupců obce se zástupci KÚ (p. M. Krčil, radní Pk 
zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství a ing. M. Vlasák, vedoucí odboru ŽP a 
zemědělství). Žádost obce o změnu PRVKÚK bude příslušnými krajskými institucemi projednána 
v průběhu 02 – 04/2021. Dne 12. 1. 2021 vydal KÚ, odbor ŽP a zemědělství kladné stanovisko 
k aktualizaci PRVK, resp. k poskytnutí dotace z Národního programu Životního prostředí. 
Pan Kučera doplnil slova pana starosty a zhodnotil, že jsme na dobré cestě.  
Pan starosta poděkoval panu Kučerovi za angažovanost a konstatoval, že se v záležitosti čištění 
odpadních vod v obci jedná o klíčový a průlomový okamžik. 
Usnesení č. ZO 3/22/2021: ZO bere na vědomí informace a závěry z jednání se zástupci KÚ a 
následné kladné stanovisko Krajského úřadu k aktualizaci PRVK Pk, vč. doporučení poskytnutí 
dotace z Národního programu Životního prostředí. 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej částí pozemků p. č. 4291/2, p. č. 1297/1, p. č. 1303/1, p. č. 1303/4 a koupě části 

pozemku p. č. 1300/2 
diskuze: O prodeji a koupi uvedených pozemků již ZO rozhodovalo na minulém jednání. Došlo 
však ke změně osoby kupujícího, a proto je třeba usnesení revokovat. 
Usnesení č. ZO 4/22/2021: 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 Vladimíře 
Havlové, Gercenova 980/14, 10200 Praha 10 - Hostivař. 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. 
Tímto usnesením se ruší usnesení č. ZO 14/21/2020 ze dne 18. 12. 2020. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2 
 

b. prodej částí pozemků p. č. 979/3 a p. č. 5635 
diskuze: Již dříve zastupitelstvo odsouhlasilo prodej sousedních pozemků. Viz. usnesení č. ZO 
8/19/2020 ze dne 15. 9. 2020. Kupující projevili dodatečný zájem o odkoupení předmětných 
pozemků. Záměr prodeje byl zveřejněn v souladu se zákonem v srpnu 2020. 
usnesení č. ZO 13/22/2021: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 979/3 za cenu 100 Kč á 
m2 a části pozemku p. č. 5635 za cenu 150 Kč á m2 p. Jaroslavě Staňové, nám. Na Podkově 39, 



 

Bystré u Poličky a p. Tomáši Senetovi, Bratří Šťastných 1000, Litomyšl. A to tak, že podél 
obecní pozemní komunikace zůstane dostatečně široký pruh ve vlastnictví obce. Náklady 
spojené s převodem ponesou kupující. 
Tímto usnesením se doplňuje usnesení č. ZO 8/19/2020 ze dne 15. 9. 2020. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2 
 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 9/2020 

Usnesení č. 5/22/2021: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020, kterým došlo 
k úpravě celkových příjmů na 31 414 799 Kč a k úpravě celkových výdajů na 31 414 799 Kč. 
Rozpočtová rezerva ve výši 652 000 Kč zůstala nezměněna. 
 

b. projekt „oprava lesních cest v obci Čistá“ 
Usnesení č. 6/22/2021: ZO bere na vědomí rozhodnutí RO o výběru dodavatele stavebních 
prací na projekt „oprava lesních cest v obci Čistá“, kterým je společnost Skanska a.s., Praha. 
 

c. projekt „výtlačný a zásobovací vodovodní řad“ 
Usnesení č. 7/22/2021: ZO bere na vědomí rozhodnutí RO o výběru dodavatele projekčních 
prací na projektovou dokumentaci pro provedení stavby akce „výtlačný a zásobovací 
vodovodní řad“, kterým je společnosti JAFIS s.r.o. Litomyšl. 
 

d. projekt „Bezpečná doprava v obci Čistá“ 
diskuze: Nikdo z účastníků výběrového řízení nepodal ve stanovené lhůtě námitky, a proto byli 
vybraní dodavatelé vyzváni k součinnosti při podpisu smluv o dílo. V dotačním řízení 
prostřednictvím MAS/IROP prošla naše žádost úspěšně hodnocením podmínek přijatelnosti a 
formálních náležitostí. Předpokládané rozhodnutí by mělo padnout v první polovině března. 
Žádost na SFDI je v současnosti intenzivně připravována, termín podání je do 29. 1. 2021.  Cca 
v dubnu 2021 bychom měli mít zpětnou vazbu 
Usnesení č. 8/22/2021: ZO bere na vědomí aktuální informace o projektu, vybraných 
dodavatelích a žádostech o dotaci u projektu „Bezpečná doprava v obci Čistá“. 
 

e. bydlení pro seniory 
diskuze: Vlivem objektivních skutečností došlo k prodlení přepracování struktury rozpočtu a 
úprav v projektové dokumentaci. Očekávaná výzva pro podávání dotací na MF bude zveřejněna 
na přelomu ledna a února 2021. Pro přípravu žádosti o dotaci máme ještě relativně dostatečný 
časový prostor. Je pravděpodobné, že před vlastním podáním žádosti o dotaci bude operativně 
svoláno jednání ZO. 
Usnesení č. 9/22/2021: ZO bere na vědomí informaci o prodlení přípravy finálního rozpočtu a 
úprav projektové dokumentace akce „Bydlení pro seniory“ a předpokládaném termínu 
vyhlášení dotační výzvy MF. 
 

f. žádost o příspěvek Charita Nové Hrady 
diskuze: Žádost byla podána na částku 5 tis. Kč. Sociální služby jsou občany naší obce využívány. 
Usnesení č. 10/22/2021: ZO schvaluje příspěvek formou daru Oblastní charitě Nové Hrady u 
Skutče ve výši 5 tis. Kč na částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných sociálních 
služeb. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

g. žádost o příspěvek Charita Polička 
diskuze: Žádost byla podána na částku 10 tis. Kč. Sociální služby jsou občany naší obce 
využívány. 
Usnesení č. 11/22/2021: ZO schvaluje příspěvek formou daru Oblastní charitě Polička ve výši 



 

5 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb pro občany 
naší obce. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

h. žádost o příspěvek Domov pro seniory Sloupnice 
diskuze: Žádost byla podána na částku 15 tis. Kč. Pobytové služby domova aktuálně využívá 
jeden občan naší obce. 
Usnesení č. 12/22/2021: ZO schvaluje příspěvek formou daru Domovu pro seniory Sloupnice 
ve výši 5 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytovou sociální službou pro 
občana naší obce. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 1 
 

4) OSTATNÍ 
Na závěr starosta popřál všem přítomným i občanům obce pevné zdraví. 
 

Jednání bylo ukončeno v 19,25 hod. 
 
 
 
 
 

-------------------------------------                                                                  -------------------------------------------- 
starosta                                                                                                        místostarosta  

 
 

 
 

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

 
 
 

 


