
 

zápis z 34. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

18. 1. 2022 
 

 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: M. Briol, V. Simon 
 
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 18.05 hod. 
 

Program: 

 
Starosta žádá o dodatečné zařazení dalších bodů programu: 
3) c. finanční výbor – plán práce na rok 2022 
4) c. SMS ČR - poděkování 
 

1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. zásady pro přidělování bytů 
b. farma pro výkrm drůbeže 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 987 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 7/2021 
b. rekonstrukce silnice III/360 21, Čistá 
c. finanční výbor – plán práce na rok 2022 

4) OSTATNÍ 
a. Linka bezpečí – poděkování 
b. Oblastní charita Polička – poděkování 
c. SMS ČR - poděkování 

Usnesení č. 1/34/2022: ZO schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 

 

 
Zápis z jednání: 

1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. zásady pro přidělování bytů 

diskuze: Dokument byl podrobně připomínkován a projednán radou obce. 
Usnesení č. 2/34/2022: ZO schvaluje Zásady pro přidělování bytů v bytovém domě „Čistá – 
bydlení pro seniory“. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

b. farma pro výkrm drůbeže 
diskuze: Očekáváme, že v blízké budoucnosti by mohl MÚ Litomyšl vydat příslušné rozhodnutí. 
Dle situace se bude problematikou zabývat rada obce. 
Usnesení č. 3/34/2022: ZO bere na vědomí veřejnou vyhlášku, sdělení, seznámení s podklady 
rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování MÚ Litomyšl ze dne 5. 1. 2022. 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 987 

diskuze: Na základě minulého jednání ZO proběhlo další osobní jednání s žadateli, kteří souhlasí 
s variantou dle navrženého usnesení. 
Usnesení č. 4/34/2022: ZO schvaluje prodej dlouhodobě užívané a částečně zaplocené části 
pozemku p. č. 987 manželům Vendulce a Markovi Müllerovým, 56956 Čistá 17 dle návrhu 
geometrického plánu za cenu 50 Kč á m2 a svažité části pozemku p. č. 987 za cenu 10 Kč á m2. 
Nízká cena pozemku je stanovena z důvodu velmi nepříznivých přístupových podmínek a 
komplikovaného praktického využití. 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 987 zasahujícího za historickou kamennou zeď 
manželům Ludmile a Josefovi Doskočilovým, 56956 Čistá 16 dle návrhu geometrického plánu 
za cenu 50 Kč á m2. 
Náklady spojené s převodem ponesou kupující v poměru výměry pozemků, které nabývají. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
  

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 7/2021 

Usnesení č. 5/34/2022: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021, kterým došlo 
k úpravě celkových příjmů na 41 315 524,90 Kč a k úpravě celkových výdajů na 42 022 524,90 
Kč. Došlo též k úpravě předpokládaného zapojení zdrojů minulých let, a to na 707 000 Kč. 
 

b. rekonstrukce silnice III/360 21, Čistá 
diskuze: V součinnosti s obcí probíhá projekční příprava kompletní rekonstrukce silnice 3. třídy, 
procházející obcí od Benátek po Trstěnici. Více než sedmikilometrový úsek je rozdělen na 
několik samostatných stavebních objektů. Rekonstrukce je plánována po etapách. Prioritně 
bude rekonstruována tzv. „chodníková část“. Tj. úsek od zastávky „Pod sokolovnou“ po 
zastávku „Pohostinství U Chlebounů“. 
Na základě dnešní informace od SÚS Pk (ing. Synek) je rekonstrukce úseku podél nově 
budovaných chodníků (cca 2 km) naplánován na letošní rok. 
Usnesení č. 6/34/2022: ZO bere na vědomí informace o plánované rekonstrukci silnice III/360 
21 procházející obcí. Investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 
 

c. finanční výbor – plán práce na rok 2022 
Usnesení č. 7/34/2022: ZO bere na vědomí plán práce finančního výboru na rok 2022. 
 

4) OSTATNÍ 
a. Linka bezpečí – poděkování 

Usnesení č. 8/34/2022: ZO bere na vědomí poděkování ředitelky Linky bezpečí, z.s. za 
podporu na rok 2022. Obec Čistá se rozhodnutím podpořit Linku bezpečí připojila k dalším 
1517 partnerským obcím z ČR a symbolicky figuruje na Mapě dobra (www.mapadrobra.cz). 
 

b. Oblastní charita Polička – poděkování 
Usnesení č. 9/34/2022: ZO bere na vědomí poděkování ředitele Oblastní charity Poličky za 
finanční příspěvek, určený na podporu sociálních služeb pro občany obce Čistá. 

 
 

http://www.mapadrobra.cz/


 

c. SMS ČR – poděkování 
Usnesení č. 10/34/2022: ZO bere na vědomí poděkování Sdružení místních samospráv ČR naší 
obci a občanům za solidaritu a finanční pomoc obcím na jižní Moravě, které v loňském roce 
zasáhlo ničivé tornádo. SMS ČR rozdělilo mezi postižené obce celkem téměř 50 mil. Kč. 
 

Jednání bylo ukončeno v 19.25 hod. 
 
 
 
 

……………………………………………………    …………………………………………………… 
starosta       místostarosta 

 
 
 

……………………………………………………    …………………………………………………… 
ověřovatelé zápisu 

 


