Zastupitelstvo Obce
Čistá

zápis z 24. jednání
Zastupitelstva obce Čistá
9. 3. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: p. B. Pavliš, p. J. Kučera
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 18,01 hod.

Program:
1) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. bydlení pro seniory – návrh zadávací dokumentace, rozpočet
usnesení č. ZO 1/24/2021: ZO schvaluje navržený program jednání.
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Zápis z jednání:
1) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. bydlení pro seniory
diskuze: Projektová dokumentace pro provedení stavby i rozpočet projektu jsou hotovy.
Dotační výzva MF bude s ohledem na současnou celospolečenskou pandemickou situaci
vyhlášena o něco později (polovina března 2021).
Zadávací dokumentace bude doplněna finálními podklady a zveřejněna na profilu zadavatele do
konce března. Předpokládaná lhůta pro podávání nabídek bude do první poloviny května.
V diskuzi převládá názor, že zahájit stavbu by bylo vhodné až po přiznání dotace. Dále se pak
objevují návrhy k zapracování do zadávací dokumentace.
usnesení č. ZO 2/24/2021: ZO schvaluje uvedení nejvýše přípustné částky v zadávací
dokumentaci pro projekt „bydlení pro seniory v obci Čistá“ ve výši 31 000 000 Kč bez DPH.
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
usnesení č. ZO 3/24/2021: ZO schvaluje investiční záměr „Čistá – bydlení pro seniory“ v obci
Čistá na pozemku p. č. 568/2, p. č. 568/4, p. č. 499/1 a p. č. 4007/1 v k. ú. Čistá u Litomyšle
v rámci akce „Novostavba KODUS Čistá“.
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
usnesení č. ZO 4/24/2021: ZO schvaluje investiční záměr „Čistá – bydlení pro seniory“ v obci
Čistá na pozemku p. č. 568/2, p. č. 568/4, p. č. 499/1 a p. č. 4007/1 v k. ú. Čistá u Litomyšle
z podprogramu Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
Ministerstva financí České republiky. Zastupitelstvo tímto usnesením specifikuje okruh

žadatelů o obecní bydlení na občany obce Čistá, primárně občany důchodového věku,
popřípadě mladé rodiny s dětmi, mladé páry, svobodné matky a stanovuje, že výběr žadatelů
bude probíhat dle platných zásad pro přidělování bytů v majetku obce Čistá do nájmu
občanům v územním obvodu obce.
hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
2) OSTATNÍ
a. Doplnění informace z minulého ZO o spoluúčasti obce na projektech, u kterých žádáme o
dotaci. Pokud by všechny podané žádosti byly úspěšné, činil by celkový podíl obce cca 5,8 mil Kč
(nutno vzít z vlastních zdrojů v průběhu let 2021 a 2022). Celkové náklady všech projektů činí
24,7 mil Kč. Rozdíl cca 18,8 mil Kč bychom mohli získat z dotačních zdrojů.
b. Farma pro výkrm drůbeže – proběhla diskuze o návrhu právního zástupce investora a způsobu,
jak vstoupit do vzájemné komunikace. ZO potvrdilo usnesení z minulého jednání k této věci.
c. J. Kučera upozorňuje na cestu, vedoucí od střediska kolem čp. 279 k poli, která je vlivem polních
prací komplikovaně průjezdná. B. Pavliš doplňuje, že podobný problém je také u cesty kolem
farského křížku, dále kolem stromořadí až k lesu.
Jednání bylo ukončeno v 19,40 hod.
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