
Obec Čistá č.p. 376, 56956 Čistá u Litomyšle 

tel. 461 634 903, email obec.cista@iol.cz 

Informace o záměru pronájmu nemovitostí 

Zveřejněná podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) po dobu min. 

15 dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se pronajímaného 

majetku, vyjadřovat se k záměru pronájmu, případně předkládat své nabídky. 

Obec Čistá hodlá prodat, směnit nebo pronajmout nemovitost nebo její část: 

Obec Čistá zveřejňuje záměr 

pronajmout byty ve vlastnictví obce 

v bytovém domě „Čistá – bydlení pro seniory“ 

Jedná se o 10 bytů I. kategorie, velikost 1 + kk, podlahová plocha 31 - 33 m2 a 4 byty I. 

kategorie, velikost 1 + 1, podlahová plocha 42 – 45 m2 v novostavbě bytového domu „Čistá – 

bydlení pro seniory“. 

Byty budou připraveny k nastěhování pravděpodobně v prosinci 2022, nájemní smlouvy na 

dobu určitou. 

Základní nájemné je stanoveno na 80 Kč á m2 + poplatky na správu + zálohové platby za 

energie. 

Menší byty obsahují: obytný pokoj s kuchyňským koutem, předsíň, koupelnu s WC. 

Větší byty obsahují: obytný pokoj, kuchyň, předsíň, koupelnu s WC. 

Rozsah vybavení a zařízení bytů: kuchyňská linka (elektrický sporák, indukční dvouplotýnkový 

vařič, lapač par, vestavná lednička s mrazáčkem, dřez se stojánkovou baterií), sprchový kout, 

WC kombi, umyvadlo. 

Celý objekt je nízkoenergetický, bezbariérový, vybavený výtahem. Kromě bytových jednotek 

obsahuje velkou společenskou místnost s kuchyní. Vytápění a ohřev vody jsou zajištěny 

kombinací tepelných čerpadel a rekuperace. Odpadní vody budou likvidovány v domovní 

čistírně odpadních vod.  

Další informace jsou dostupné z webových stránek obce: Domov pro seniory v Čisté - cista.info 

Písemné žádosti o přidělení bytu je možné doručit na Obecní úřad v Čisté nebo 

prostřednictvím emailu obec.cista@iol.cz do 21. 9. 2022. 

Mgr. Petr Dřínovský, starosta obce 

Vyvěšeno: 6. 9. 2022 

Sejmuto: 21. 9. 2022 

Ve stejném termínu vyvěšeno na elektronické úřední desce. 
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