Zastupitelstvo Obce
Čistá

zápis z 29. jednání
Zastupitelstva obce Čistá
11. 8. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: J. Kučera, B. Pavliš
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. ZO probíhá v zasedací místnosti OÚ Čistá 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 18.02 hod.

Program:
1) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. finanční podpora obcím na jižní Moravě
b. novostavba vodovodu „za Kutovými“
usnesení č. ZO 1/29/2021: ZO schvaluje navržený program jednání.
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Zápis z jednání:
1) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. finanční podpora obcím na jižní Moravě
diskuze: Jedná se o pomoc obcím na jižní Moravě, postižených přírodní katastrofou. Akce
probíhá prostřednictvím SMS ČR. Místní občané, spolky a firmy darovali prostřednictvím obce
dosud cca 85 tis. Kč. RO schválila zapojení obce Čisté do finanční podpory usnesením č. RO
16/38/2021 s tím, že finance budou poskytnuty přímo postiženým obcím na jejich
transparentní účty. Konečný termín pro poskytnutí příspěvku je 31. 8. 2021.
usnesení č. ZO 2/29/2021: ZO schvaluje finanční příspěvek na pomoc obcím na jižní Moravě,
zasaženým živelnou pohromou, v celkové výši 40 000 Kč a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy se Sdružení místních samospráv z. s., Nábřeží 599, 76001 Zlín - Prštné.
Celkově shromážděné prostředky budou rovnoměrně rozděleny na transparentní účty
jednotlivých obcí.
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
b. novostavba vodovodu „za Kutovými“
diskuze: ZO již dříve podpořilo výstavbu vodovodu v této lokalitě usnesením č. ZO 19/26/2021.
Novostavba „za Kutovými“ rozšiřuje vodovodní síť a podléhá stavebnímu povolení vodoprávním
úřadem MÚ Litomyšl. Proběhlo poptávkové řízení, ve kterém byly předloženy tři nabídky.
Součástí investice bude propojení na stávající zásobovací vodovodní řad dle již dříve schválené
akce „výtlačný a zásobovací vodovodní řad“. Propojení bude následně využito jako přípojka pro
zemědělský areál (v souladu s PD).

usnesení č. ZO 3/29/2021: ZO schvaluje dodavatele stavebních prací novostavby vodovodu
„za Kutovými“, kterým je společnost Vodovody s.r.o., Na Lánech 3, 57001 Litomyšl, IČ
62062948 s nabídkou cenou 542 532,89 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Diskuze: Dvě varianty cenové nabídky vychází z realizace buď prostým řízeným protlakem nebo
vrtaným řízeným protlakem. Záleží na konkrétních podmínkách v podloží vyprojektované trasy.
Součástí smlouvy o dílo bude podmínka, že fakturace proběhne dle skutečně odvedených prací.
usnesení č. ZO 4/29/2021: ZO schvaluje dodavatele stavebních prací souvisejících
s napojením vodovodu „za Kutovými“, kterým je společnost Vodovody s.r.o. Na Lánech 3,
57001 Litomyšl, IČ 62062948 s nabídkovou cenou od 542532,89 Kč bez DPH do 691 729 Kč bez
DPH dle použité varianty řízeného protlaku a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Jednání bylo ukončeno v 18.42 hod.
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