Zastupitelstvo Obce
Čistá

Zápis z 39. jednání
Zastupitelstva obce Čistá
2. 8. 2022

Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Maiwald Štěpán, Lipavská Mirka
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 18,05 hod

Program:
1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. Memoriál V. Tauera – pozvánka SDH Čistá
2) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. rozpočtové opatření č. 5/2022
b. volné finanční prostředky obce
c. výtlačný a zásobovací vodovodní řad – dotace Pk
d. čištění odpadních vod – zhotovitel akce, TDI a koordinátor BOZP
e. ZŠ – hřiště s umělým povrchem – zadávací dokumentace, výběrová komise, TDI a koordinátor
BOZP
f. FVE – dotační management, zhotovitel – projekční práce
g. hřiště pro hasičský sport u K3
h. žádost o dotaci – DA pro HZS Čistá
i. oprava MK – Kromberk
j. probíhající stavby v obci
3) OSTATNÍ
a. Mikroregion Slušovicko – návštěva naší obce
Usnesení č. ZO 1/39/2022: ZO schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 1

Zápis z jednání:
1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. Memoriál V. Tauera – pozvánka SDH Čistá
diskuze: Starosta SDH Čistá p. Filipčík zve zastupitele na 21. ročník Memoriálu a vyzývá k aktivní
účasti formou šestičlenného týmu. ZO se pokusí svůj tým sestavit.
Usnesení č. ZO 2/39/2022: ZO bere na vědomí pozvánku na 21. ročník hasičského Memoriálu
V. Tauera.

2) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a. Rozpočtové opatření č. 5/2022:
Usnesení č. ZO 3/39/2022: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022, kterým dochází
k úpravě celkových příjmů na 44 881 508,21 Kč a k úpravě celkových výdajů na 69 881 508,21
Kč. Další zdroje financování ve výši 25 000 000 Kč zůstávají nezměněny.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
b. volné finanční prostředky obce
diskuze: Díky čerpání úvěru má obec možnost dočasně zhodnotit větší objem financí.
Usnesení č. ZO 4/39/2022: ZO pověřuje RO rozhodováním o uložení volných finančních
prostředků obce na termínovaný vklad u ČSOB, a to až do výše 50 mil. Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
c. výtlačný a zásobovací vodovodní řad – dotace Pk
diskuze: Jedná se o investiční dotaci na spolufinancování projektu „Výtlačný a zásobovací
vodovodní řad obce Čistá“.
Usnesení č. ZO 5/39/2022: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č.
OŽPZ/22/23581 mezi obcí Čistá a Pardubickým krajem, týkající se akce „Výtlačný a zásobovací
vodovodní řad obce Čistá“. Výše poskytnuté dotace je 1 045 000 Kč. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
d. čištění odpadních vod – zhotovitel akce, TDI a koordinátor BOZP
diskuze: Na základě probíhajícího výběrového řízení se sešla výběrová a hodnotící komise, jejíž
složení dříve ZO schválilo. Komise doporučuje následující usnesení ke schválení.
Usnesení č. ZO 6/39/2022: ZO bere na vědomí výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na
zhotovitele akce „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“.
Usnesení č. ZO 7/39/2022: ZO schvaluje pořadí účastníků dle písemné zprávy o hodnocení
nabídek veřejné zakázky na zhotovitele akce „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Příchod M. Klusoně v 18,35 hod
Usnesení č. ZO 8/39/2022: ZO schvaluje výběr zhotovitele akce „Odkanalizování obce Čistá
systémem MDČOV“, kterým je společnost BAK stavební společnost a.s., se sídlem Žitenická
871/1, 19000 Praha 9 – Prosek, IČ 28402758 s celkovou nabídkovou cenou 66 176 492,47 Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 9/39/2022: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem
akce „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“, kterým je BAK stavební společnost a.s,
Praha 9 a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 10/39/2022: ZO bere na vědomí výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky
Výběr poskytovatele technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví pro projekt „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“.
Usnesení č. ZO 11/39/2022: ZO schvaluje pořadí účastníků dle písemné zprávy o hodnocení
nabídek veřejné zakázky Výběr poskytovatele technického dozoru investora a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví pro projekt „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. ZO 12/39/2022: ZO schvaluje výběr poskytovatele technického dozoru investora a
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pro projekt „Odkanalizování obce Čistá systémem
MDČOV“, kterým je společnost SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 77900
Olomouc, IČ 28571690 s celkovou nabídkovou cenou 1 020 000 Kč za poskytování služeb TDI a
celkovou nabídkovou cenou 480 000 Kč za poskytování služeb koordinátora BOZP.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. ZO 13/39/2022: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným poskytovatelem
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pro projekt
„Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“, kterým je společnost SAFETY PRO s.r.o.,
Olomouc a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
e. ZŠ – hřiště s umělým povrchem – zadávací dokumentace, výběrová komise, TDI a koordinátor
BOZP
Diskuze: Projekt je doporučen k podpoře dotací MMR ve výši 529 765 Kč. V případě výběru
zhotovitele s přijatelnou cenovou nabídkou proběhne realizace akce ještě v letošním roce.
Usnesení č. ZO 14/39/2022: ZO schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na
zhotovitele akce „hřiště s umělým povrchem u ZŠ v obci Čistá“.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2
Usnesení č. ZO 15/39/2022: ZO schvaluje seznam vytipovaných dodavatelů pro akci „hřiště
s umělým povrchem u ZŠ v obci Čistá“, kteří budou osloveni v rámci veřejné zakázky na
zhotovitele.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2
Usnesení č. ZO 16/39/2022: ZO schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na výběr
zhotovitele akce „hřiště s umělým povrchem u ZŠ v obci Čistá“ ve složení: Oldřich Vašina,
Bohumil Pavliš a Milan Šedivý, náhradníci: Pavel Kuře, Petra Vojáčková a Petr Křivka.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Diskuze: V rámci poptávkového řízení byly osloveny tři potenciální poskytovatelé služeb.
Usnesení č. ZO 17/39/2022: ZO schvaluje na základě poptávkového řízení výběr poskytovatele
TDI a koordinátora BOZP na akci „hřiště s umělým povrchem u ZŠ v obci Čistá“, kterým je ing.
Milan Štrup, Kladská 1424, 56206 Ústí n. Orlicí, IČ 64773825 a pověřuje starostu podpisem
příkazní smlouvy. Služby TDI a koordinátora BOZP budou poskytovány pouze za předpokladu,
kdy bude schválena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem projektu.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2
f. FVE – dotační management, zhotovitel – projekční práce
Diskuze: Došlo k vytipování vhodných objektů ve vlastnictví obce pro instalaci FVE. K tomu bylo
využito také online měření aktuální spotřeby. Mezi vytipované objekty patří mateřská škola a
vodárna (vrt). RO se problematikou zabývala na svém posledním jednání, vč. konzultace
s externím odborníkem. V rámci poptávkového řízení bylo osloveno pět potenciálních
dodavatelů systémů FVE.
Usnesení č. ZO 18/39/2022: ZO schvaluje poskytovatele dotačního managementu v rozsahu
zpracování žádosti o dotaci - fotovoltaika. V případě získání dotace pak zajištění celkového
řízení projektu až po závěrečné vyúčtování akce. Poskytovatelem služeb je společnost
ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 28151 Velký Osek, IČ 24190853 v celkové hodnotě 55 tis. Kč bez
DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Diskuze: Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem bude uzavřena pouze za podmínky získání
dotační podpory ze SFŽP. Výše dotace je dle aktuálně vyhlášeného programu 75 %
z uznatelných nákladů.
Usnesení č. ZO 19/39/2022: ZO schvaluje na základě poptávkového řízení výběr zhotovitele
FVE na dva vytipované objekty ve vlastnictví obce, kterým je společnost NELUMBO Energy
a.s., Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6, IČ 28873122 s celkovou nabídkovou cenou ve výši
430 330 Kč bez DPH (objekt MŠ) a 529 736 Kč bez DPH (objekt vodárny). ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo za předpokladu úspěšného zisku dotační podpory.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Odchod B. Pavliše v 19,35 hod.
g. hřiště pro hasičský sport u K3
diskuze: Projednávaný bod navazuje na předchozí usnesení ZO ze dne 14. 6. 2022. V rámci
poptávkového řízení bylo osloveno pět projekčních kanceláří.
Usnesení č. ZO 20/39/2022: ZO schvaluje na základě poptávkového řízení výběr dodavatele
projekčních a inženýrských prací na akci „hřiště pro hasičský sport v obci Čistá“, kterým je
společnost Fplan s.r.o., Kornická 148, 57001 Litomyšl, IČ 08282765 s celkovou nabídkovou
cenou ve výši 250 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
h. žádost o dotaci – DA pro HZS Čistá
diskuze: Stávající dopravní automobil (Opel Movano) vykazuje opakované poruchy, jejichž
opravy jsou finančně náročné. Dotace z programu Ministerstva vnitra - GŘHZS ČR je v max výši
450 tis. Kč. O dalších 300 tis. Kč je možné žádat Pardubický kraj.
Usnesení č. ZO 21/39/2022: ZO souhlasí s podáním žádosti z programu MV „Pořízení nového
dopravního automobilu nebo požárního přívěsu na hašení“ a z programu Pardubického kraje.
Hlasování: pro 5, proti 5, zdrželi se 3
i. oprava MK – Kromberk
diskuze: Způsob technického provedení opravy komunikace od silnice III. třídy až k čp. 135 byl
nezávisle konzultován s několika odborníky. Vzhledem k délce komunikace je vhodné rozdělit
akci na dílčí etapy.
Usnesení č. ZO 22/39/2022: ZO schvaluje na základě poptávkového řízení výběr dodavatele
na opravu komunikace „Čistá – Kromberk“, a to etapu I. (od silnice III. třídy po zatáčku v horní
části), kterým je společnost Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 624 551,83 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 5
j. probíhající stavby v obci
diskuze: Starosta informuje o aktuální situaci na jednotlivých stavbách.
Domov pro seniory – stavba běží v souladu s harmonogramem prací. Aktuálně probíhá pokládka
povrchů podlah, kompletace zařizovacích předmětů v koupelnách, započala instalace kuchyní a
osvětlení, venkovní terénní úpravy, vč. přístupového chodníku. ČOV i nádrž na dešťovou vodu
jsou na svých místech, probíhá příprava a následné napojení odtokového potrubí.
Bezpečná doprava (chodník) – oproti původnímu předpokladu došlo k mírnému opoždění prací,
vyvolaného nutnými vícepracemi. Ty s sebou přináší také vícenáklady. Konkrétně jde o
propustky u čp. 286 (odvodnění silnice) a čp. 182 (odvodnění silnice a dešťová kanalizace od
MŠ), podezdívka plotu MŠ, opěrná zeď u zastávky KD, nové vjezdy. Na SFDI byly odeslány první
žádosti o proplacení uhrazených faktur.
Výtlačný a zásobovací vodovod – stavba byla zahájena 19. 7. 2022 u čp. 399. Zhotovitel

(Profistav) využívá k aktuální fázi subdodavatele (KKZP). Technické provedení a postup trasy je
koordinován ve spolupráci: investor – zhotovitel – projekce – TDI – zástupce provozovatele
vodovodu. Do stavby se zapojilo též RML (archeologický průzkum). Vlastníci dotčených
nemovitostí byli osloveni ve věci rekonstrukcí jednotlivých přípojek pro RD.
Rekonstrukce silnice III. třídy – SÚSPk – aktuálně je investorem (Pk) vypsané VŘ, termín
předpokládaného zahájení je přelom 08 a 09/22. V letošním roce by měl být realizována 0,5 km
úsek od „chaloupky“ po MK od ZŠ, vč. dešťové kanalizace. V roce 2023 navazující 1,5 km úsek
k hospodě „u Chlebounů“. Stavební povolení je v současnosti zveřejněno na úředních deskách
Litomyšle a Čisté, po nabytí právní moci může započít vlastní stavba.
Vysokorychlostní internet - CETIN – společnost plánuje komplexní řešení celé obce (vyjma
vytipovaných 6 objektů, které mají dostatečně silný signál). Vlastní realizace je předpokládána
v letech 2023 – 2024.
Cesta kolem ZD – přes veškeré původní přísliby nebyly Státnímu pozemkovému úřadu investiční
rozpočty celorepublikově navýšeny. Dokončují se proto rozběhnuté stavby a v letošním roce
nebude SPÚ začínat žádné nové. Projekt novostavby cesty kolem střediska ZD je proto odložen
na příští kalendářní rok.
Usnesení č. ZO 23/39/2022: ZO bere na vědomí aktuální informace o probíhajících a
připravovaných stavebních akcích v obci.
3) OSTATNÍ
a. Mikroregion Slušovicko – žádost o možnost návštěvy v naší obci
Diskuze: Zástupci obcí, sdružených v Mikroregionu Slušovicko, požádali o možnost návštěvy
naší obce, kterou si vytipovali. Výjezdní jednání se uskuteční 15. 9. 2022. Žádají o možnost
komentovaného provedení obcí v odpoledních hodinách.
Usnesení č. ZO 24/39/2022: ZO bere na vědomí návštěvu zástupců Mikroregionu Slušovicko
v naší obci.

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hod.
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starosta

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

