
 

zápis z 40. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

6. 9. 2022 
 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: P. Kuře, M. Briol 
 
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. Nebyly 
proti němu vzneseny žádné námitky. 
 
Jednání začalo v 18,09 hod 
 

 
Program: 

 
Pan místostarosta požádal o zařazení dalšího bodu do programu: 
3) g. odměna starostovi 
 

1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. energie pro obec v roce 2023 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. převod id. ½ vlastnického práva u pozemku p. č. 2190/1 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 6/2022 
b. výtlačný a zásobovací vodovodní řad 
c. ZŠ – hřiště s umělým povrchem 
d. bydlení pro seniory 
e. čištění odpadních vod 
f. TJ Sokol Čistá 

4) OSTATNÍ 
a. poděkování ZO za práci v uplynulém volebním období 

 

Usnesení č. ZO 1/40/2022: ZO schvaluje navržený program jednání. 

hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

Zápis z jednání: 
 

1) PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. energie v roce 2023 

diskuze: Uzavření smlouvy schválila rada obce po široké diskuzi k tématu. Členové RO blíže 
vysvětlili argumenty pro své rozhodnutí s dopadem na přípravu rozpočtu pro rok 2023. 
Usnesení č. ZO 2/40/2022: ZO bere na vědomí smlouvu o centralizovaném zadávání se 
Sdružením místních samospráv ČR, týkající se společného nákupu energií pro rok 2023 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno. 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. převod id. ½ vlastnického práva u pozemku p. č. 2190/1 

diskuze: S ohledem na smluvená věcná práva při prodeji pozemku je nezbytný souhlas ZO. 
Usnesení č. ZO 3/40/2022: ZO souhlasí s převodem ideální ½ nemovité věci, pozemku p. č. 
2190/1 v k. ú. Čistá u Litomyšle na paní Lenku Stráníkovou, bytem 56961 Dolní Újezd 577. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 

 
3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. rozpočtové opatření č. 6/2022 
diskuze: Starosta konkrétně vysvětlil obsah rozpočtového opatření. 
Usnesení č. ZO 4/40/2022: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, kterým dochází 
k úpravě celkových příjmů na 45 213 508,21 Kč a k úpravě celkových výdajů na 70 213 508,21 
Kč. Předpokládané zapojení dalších zdrojů ve výši 25 000 000 Kč zůstává nezměněno. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 

b. výtlačný a zásobovací vodovodní řad  
diskuze: Vzhledem k tomu, že Parlament ČR dosud nedoprojednal novelu o státním rozpočtu, 
nemá MZe, přes příslib Ministerstva financí, navýšen rozpočet v příslušné kapitole. Proto 
nemůže Ministerstvo zemědělství vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro letošní rok. Je 
možné však získat RoPD se státní finanční podporou v roce 2023. Tím by byla splněna podmínka 
poskytovatele dotace hradit faktury až po vydání Rozhodnutí. Do té doby musí být faktury 
hrazeny ze zdrojů investora (obce). V případě navýšení rozpočtu MZe ještě letos by bylo vydáno 
změnové rozhodnutí a dotace proplacena v tomto kalendářním roce. Z výše uvedených důvodů 
bylo požádáno o vydání Rozhodnutí bezodkladně. 
Usnesení č. ZO 5/40/2022: ZO bere na vědomí informace o podmínkách a termínech dotace 
Ministerstva zemědělství na akci „výtlačný a zásobovací vodovodní řad v obci Čistá“. 
 

c. ZŠ – hřiště s umělým povrchem 
diskuze: Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce „Hřiště s umělým povrchem u ZŠ v obci 
Čistá“, vč. jednání hodnotící komise s ověřením referencí. Výsledkem veřejné zakázky se 
zabývala též RO. Své doporučující stanovisko připojuje také školská rada prostřednictvím 
předsedy Mgr. Pavla Kuře. 
Na akci máme schválenou dotaci z MMR ve výši 529 765 Kč. Část neuznatelných nákladů (herní 
prvky, komunikace …) by mohla být financována z Programu obnovy venkova Pardubického 
kraje. 
Usnesení č. ZO 6/40/2022: ZO bere na vědomí výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele akce „Hřiště s umělým povrchem u ZŠ v obci Čistá“. 
 
Usnesení č. ZO 7/40/2022: ZO schvaluje pořadí účastníků dle Protokolu o otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zhotovitele akce „Hřiště s umělým 
povrchem u ZŠ v obci Čistá“ 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 



 

 
Usnesení č. ZO 8/40/2022: ZO schvaluje výběr zhotovitele akce „Hřiště s umělým povrchem u 
ZŠ v obci Čistá“, kterým je společnost StavoSport s.r.o., Přehradní 763, Dolní Ves, 23316 
Fryšták, IČ 29278481 s celkovou nabídkovou cenou 998 341,91 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 3 
 

d. bydlení pro seniory 
diskuze: Nárůst ceny díla je o 360 510,07 Kč (protipožární SDK, náhradní obklady, doplnění 
kuchyně, hydroizolace v koupelnách, úprava výtahové šachty, kotvení přístřešku …) 
Usnesení č. ZO 9/40/2022: ZO schvaluje dodatek č. 4 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 dochází k úpravě celkové ceny díla na 31 669 169,94 Kč bez 
DPH. ZO pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 10/40/2022: ZO schvaluje druhou etapu čerpání úvěru ve výši 5 296 834,39 Kč 
na základě Smlouvy o úvěru mezi obcí Čistá a ČS a.s. Praha. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 1 
 

e. čištění odpadních vod 
diskuze: Celková hodnota akce „Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“ je dle Smlouvy o 
dílo ve výši přes 66 mil. Kč. Původně jsme předpokládali nižší částku, ale strmý nárůst cen 
energií a stavebních materiálů, jakož i vysoká inflace, ovlivnily výsledek výběrového řízení. Je 
nutné přehodnotit všechny zdroje financování dané akce, vč. jednorázového investičního 
příspěvku vlastníků řešených nemovitostí. V dubnu 2020 jsme v mimořádném čísle Obecního 
zpravodaje uvedli, že spoluúčast předpokládáme u každé ČOV v rozmezí 15 – 30 tis. Kč. A to 
právě s ohledem na celkový rozpočet díla. RO se touto otázkou také zabývala a doporučuje 
neodkládat rozhodnutí o konkrétní výši. Zároveň doporučuje jednotnou výši spolufinancování 
pro všechny ČOV – i když budou různé velikosti. 
Na akci bylo vodoprávním úřadem MÚ Litomyšl vydáno povolení. 
Místostarosta p. P. Křivka navštívil obec Rybí, kde decentrální systém MDČOV provozují od roku 
2019. Jednal s p. starostku a správcem systému. Získal informace o výstavbě, dobrých 
zkušenostech ve spolupráci s občany. Při výstavbě je důležitá role stavebního dozoru. Nejčastěji 
řešené problémy s ČOV (vlčené ubrousky, tuky, vliv vibrací na elektroniku – vyřešeno). V obci 
mají dobrou zkušenost s dodavatelem čistíren. Poruchovost ČOV během dvou let minimální, 
bez zápachu. Poplatek ve výši 300 Kč/měsíc/ČOV nepokrývá všechny nezbytné náklady. Sami si 
obstarávají servis. Zvažují koupi kalolisu. 
V plánu je též navštívit obec Starkoč, kde monitorovaný systém MDČOV provozují také a kde 
jsme získávali prvotní informace a inspiraci. 
Usnesení č. ZO 11/40/2022: ZO schvaluje jednorázový finanční příspěvek ze strany vlastníků 
nemovitostí, které budou dotčeny výstavbou domovní čistírny odpadních vod v rámci akce 
„Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“, a to ve výši 24 000 Kč na jednu ČOV. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 

f. TJ Sokol Čistá – žádost o příspěvek 
diskuze: Zůstává podpora 1000 Kč á dítě do 18 let. 
Usnesení č. ZO 12/40/2022: ZO schvaluje příspěvek formou daru TJ Sokol Čistá z.s. na 
podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2022 ve výši 79 000 Kč. 
hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 
 
 



 

g. odměna starostovi obce 
diskuze: Návrh předkládá místostarosta P. Křivka, společně s finančním výborem, a zdůvodňuje 
doporučení.  
Usnesení č. ZO 13/40/2022: V souladu s § 76 zákona č.128/2000 Sb., zastupitelstvo obce 
souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny starostovi obce Mgr. Petru Dřínovskému ve výši 
jednoho měsíčního platu. Odměna se poskytuje za získání dotací pro výstavbu „Kodus“ Čistá - 
bydlení pro seniory, bezpečná doprava v obci - chodníky I. a II. etapa. 
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 3 
 

4) OSTATNÍ 
a. poděkování zastupitelům obce za práci v uplynulém volebním období 

diskuze: Starosta poděkoval všem zastupitelům, členům kontrolního a finančního výboru, 
členům rady a speciálně pak panu místostarostovi za příkladnou práci a velmi dobrou 
spolupráci v uplynulém volebním období. Popřál všem pevné zdraví a úspěchy v osobním i 
profesním životě. 
V závěru shlédli zastupitelé komentovanou prezentaci, shrnující přehled akcí, rozhodnutí a 
informací o činnosti v obci za tento kalendářní rok. 

 
Jednání bylo ukončeno ve 20,45 hod. 
 
 
 
 

starosta        místostarosta 
 
 

 
 

ověřovatelé zápisu 


