Zastupitelstvo Obce
Čistá

zápis z 25. jednání
Zastupitelstva obce Čistá
30. 3. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: p. V. Simon, p. P. Vojáčková
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 18,04 hod.

Program:
1) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. bydlení pro seniory
usnesení č. ZO 1/25/2021: ZO schvaluje navržený program jednání.
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0

Zápis z jednání:
1) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. bydlení pro seniory
usnesení č. ZO 2/25/2021: ZO schvaluje investiční záměr a podání žádosti na projekt „Čistá –
bydlení pro seniory“ v rámci Programu Ministerstva financí 29822 – Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády ČR, Podprogramu 298D2230 – Podpora
výstavby a obnovy komunální infrastruktury, Výzva VPS – 223 – 3 – 2021.
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
usnesení č. ZO 3/25/2021: ZO schvaluje návrh nájemní smlouvy v obecních bytech v rámci
projektu „Čistá – bydlení pro seniory“.
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
diskuze: Stavba domova pro seniory v Čisté je vyprojektována jako energeticky úsporná, tj.
s předpokládanými nižšími provozními náklady s tím spojenými. Výše nájemného není z hlediska
jeho výše ani z hlediska udržitelnosti projektu poskytovatelem dotace limitována. Byl proveden
průzkum cen pronájmů v okolních obcích.
Pan J. Kučera reagoval, zda ve službách je i internet, tel., atd… Zároveň se vyjádřil, že pro něj je
80 Kč/m2 minimum a 100 Kč/m2 maximum, pro informaci přináší porovnání s Litomyšlí, kde je
cena ca 150 Kč.
Petr Křivka se dotazoval, zda výše nájemného nějakým způsobem ovlivní dotaci. Kdyby náhodou
nedopadla dotace, zvážil by cenu vyšší.

usnesení č. ZO 4/25/2021: ZO schvaluje výši nájemného v obecních bytech v rámci projektu
„Čistá – bydlení pro seniory“ 80 Kč / 1 m2. Výše ceny vzešla z průzkumu pronájmů v okolních
obcích s přihlédnutím k plánované vybavenosti bytů a s ohledem na předpokládané nízké
náklady na režie.
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
2) OSTATNÍ
a. Májová křídlovka – ZO Trstěnice na svém jednání 25. 3. 2021 se jednohlasně vyslovilo pro
zrušení letošního ročníku, naplánovaného na 8. 5. 2021.
usnesení č. ZO 5/25/2021: ZO bere na vědomí informaci o zrušení letošního ročníku Májové
křídlovky.
Jednání bylo ukončeno v 18,32 hod.
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