
 

zápis z 37. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

10. 5. 2022 
 

 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: p. B. Kmošková, p. B. Pavliš 
 
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. ZO probíhá v zasedací místnosti OÚ Čistá. 
Zápis z minulého jednání byl ověřen a je k nahlédnutí na webových stránkách obce nebo v kanceláři OÚ Čistá. 
Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 
 
Jednání začalo v 18,03 hod. 

 
Program: 

 
Starosta žádá o zařazení dalšího bodu do programu: 
3) b. smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
3) c. ČSOB – výše limitu úložek na termínovaný vklad 
 

1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. farma pro výkrm drůbeže – vyjádření obce k odvolání 
b. změna ÚP č. 1 – úhrada nákladů, finalizace obsahu 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV - smlouva o zřízení věcného břemene (SÚS Pk) 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. domov pro seniory – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
b. smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

4) OSTATNÍ 

 

Usnesení č. ZO 1/37/2022: ZO schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 

 
Zápis z jednání: 
 

1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. farma pro výkrm drůbeže – vyjádření obce k odvolání 

Usnesení č. ZO 2/37/2022: ZO bere na vědomí odvolání ZD Dolní Újezd proti rozhodnutí o 
zamítnutí žádosti o vydání společného povolení na stavbu Čistá – farma pro výkrm drůbeže ze 
dne 23. 3. 2022, veřejnou vyhlášku MÚ Litomyšl výzvu k vyjádření k podanému odvolání ze dne 
25. 4. 2022 a vyjádření obce Čistá k podanému odvolání ze dne 28. 4. 2022. 
 

b. změna ÚP č. 1 – úhrada nákladů, finalizace obsahu 
Usnesení č. ZO 3/37/2022: ZO obce Čistá revokuje usnesení č. ZO 15/31/2021 ze dne 26. 10. 
2021 takto: ZO Čistá podle § 43 a § 55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení 
změny č. 1 územního plánu Čistá zkráceným postupem. ZO obce Čistá projednalo a schvaluje 
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obsah změny č. 1 územního plánu Čistá (tvoří přílohu tohoto usnesení). ZO obce Čistá podle § 
6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu Mgr. Petra Dřínovského jako osobu, která 
bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 územního plánu Čistá. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 4/37/2022: ZO rozhodlo, že podmiňuje pořízení změny č. 1 územního plánu 
obce Čistá úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona 
navrhovateli. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV - smlouva o zřízení věcného břemene (SÚS Pk) 

Usnesení č. ZO 5/37/2022: ZO schvaluje smlouvu č. SMLM-483/1189/MS/88/2022 o zřízení 
věcného břemene, služebnost užívacího práva se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice, týkající se akce „odkanalizování obce Čistá systémem 
MDČOV“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. domov pro seniory – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

Usnesení č. ZO 6/37/2022: ZO schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Bydlení pro 
seniory v obci Čistá“ se společností PROFISTAV Litomyšl a.s., Cerekvice n. Loučnou 226, 56953 
Cerekvice n. Loučnou, kterým mj. dochází k úpravě celkové ceny díla na 31 308 659,87 Kč bez 
DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 

b. smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
Usnesení č. ZO 7/37/2022: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova mezi obcí Čistá a Pardubickým krajem na akci „Opravy obecního majetku v obci Čistá“. 
Výše dotace je maximálně 100 000 Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 

c. ČSOB – výše limitu úložek na termínovaný vklad 
Usnesení č. ZO 8/37/2022: ZO pověřuje RO rozhodováním o uložení volných finančních 
prostředků obce na termínovaný vklad u ČSOB a to až do výše 35 mil. Kč. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 1 
 

4) OSTATNÍ 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19,15 hod. 
 
 
 
 

…………………………………………..    ……………………………………………… 
starosta      místostarosta 

 
 
 
 

…………………………………………..    ……………………………………………… 
ověřovatelé zápisu 


