
 

Zápis ze 4. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

10. 1. 2023 
 

 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Briol, Tomáš Cacek 
 
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. Jednání probíhá v zasedací místnosti OÚ Čistá. 
 
Jednání začalo v 18:05 
 

 
 

Program jednání: 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. čištění odpadních vod 
b. jízdní řády aktualizace 
c. poděkování Linky bezpečí 
d. změna územního plánu č. 1 
e. tombola na Babský bál 

2) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 8/2022 
b. zhodnocování volných prostředků obce 
c. dotační programy Pardubického kraje na rok 2023 
d. vysokorychlostní internet 

3) OSTATNÍ 
 
Usnesení č. ZO 1/4/2023: ZO schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 

Změny programu jsou vyhrazeny po předchozím souhlasu ZO. 

 
Zápis z jednání: 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. čištění odpadních vod 

diskuze: Bod byl projednáván již na minulém jednání ZO. Pan J. Kučera a p. P. Křivka seznámili 
ostatní přítomné s návrhem budoucího měsíčního poplatku za provoz a servis jednotlivých 
DČOV. 
S ohledem na znění PRVK obce je žádoucí, aby byli místní občané motivováni (zejména vlastníci 
nově vznikajících rodinných domů) k likvidaci odpadních vod prostřednictvím DČOV. Ideálně 
pak s možností napojení do připravovaného monitorovaného systému. Na způsob podpory ze 
strany obce se stavebníci opakovaně doptávají. 
P. Dřínovský uvedl, že obec připravuje mimořádné vydání obecního zpravodaje, které se bude 
týkat výhradně tématu čištění odpadních vod. Distribuce občanům se předpokládá na druhou 
polovinu února. 

Zastupitelstvo  

obce Čistá 



 

M. Kuřová se dotazovala, jak bude vycházet cena u obecních objektů. 
Zaznělo, že by bylo dobré v článku uvést porovnání, když by mělo být likvidováno dle zákona. 
J. Kučera zmínil, že jsou i obce, kde je to 100% dotováno obcí. 
P. Křivka zmínil provázanost variabilních symbolů v případě bezhotovostních plateb. 
T. Cacek se dotazoval, kdy lze přesně vyčíslit veškeré provozní náklady. 
P. Křivka reaguje, že dle zkušeností z jiných obcí po cca 2 – 3 letech provozu. 
M. Briolse dotazoval, zda musí být obsluha proškolena. 
P. Dřínovský upozornil, že předložená částka za monitoring vychází z reality obce Rybí. 
Vzhledem k tomu, že v Čisté bude provozován odlišný systém telemetrie, může být i platba jiná. 
Zároveň zmínil, aby se přemýšlelo o systému plateb (měsíčně, ročně, …) 
P. Křivka uvedl, že by se mohl poplatek vybírat až od roku 2024. 
P. Dřínovský doplnil, že zhotovitelská firma má během února předložit mj. harmonogram prací. 
Z toho bude zřejmé, jakým způsobem budou jednotlivé ČOV předávány a zprovozňovány. Na to 
by mělo následně navazovat započetí vybírání poplatků. 
Usnesení č. ZO 2/4/2023: ZO schvaluje měsíční provozní poplatek v rámci decentrálního 
systému odkanalizování, tj. servis domovních čistíren odpadních vod a služeb s tím spojených 
ve výši 400 Kč (vč. DPH). Poplatek se týká ČOV o velikosti do 9 EO. 
Hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 3/4/2023: ZO bere na vědomí informaci o připravované kalkulaci finanční 
podpory na pořizování DČOV u nemovitostí v obci Čistá, které nejsou zapojeny do projektu 
„odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“.  
 

b. jízdní řády aktualizace 
diskuze: Zástupci obcí, které jsou obsluhovány autobusovou linkou 811 (Čistá, Trstěnice, Karle, 
Chmelík, Vendolí), jednali s technologem veřejné dopravy i zástupcem dopravce. Důvodem byla 
nespokojenost s četností a časy některých spojů. Výsledkem jednání je jednak dílčí úprava časů 
u nejproblematičtějších spojů, jednak dohoda, že dojde ke komplexní úpravě jízdního řádu při 
příležitosti aplikace tzv. standardů dopravní obslužnosti. 
Usnesení č. ZO 4/4/2023: ZO bere na vědomí snahu dotčených obcí o změny v jízdních řádech 
autobusové linky 811, obsluhující mj. obec Čistou. 
 

c. poděkování Linky bezpečí 
Usnesení č. ZO 5/4/2023: ZO bere na vědomí děkovný dopis Linky bezpečí z.s. 
 

d. změna územního plánu č. 1 
Usnesení č. ZO 6/4/2023: ZO bere na vědomí dokument odboru výstavby a územního 
plánování MÚ Litomyšl „vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek z veřejného 
projednání, pokyny pro zapracování do dokumentace pro opakované veřejné projednání“, 
týkající se změny územního plánu obce Čistá č. 1. 
 

e. tombola na Babský bál 
diskuze: Termín obecního babského bálu je 25. 3. 2023. Starosta požádal zastupitele o 
spolupráci a součinnost při zajišťování cen do tomboly a při organizaci akce samé. 
Zároveň požádal o spolupráci zastupitelů na hasičském plese 28.1.2023. 
P. Vojáčková rozešle mail ohledně zapojení ZO na Hasičském plese a následně budou dalším 
mailem osloveny spolky na výpomoc s Babským bálem. 
Usnesení č. ZO 7/4/2023: ZO bere na vědomí termín konání obecního babského bálu 2023 a 
žádost o organizační zajištění akce. 
 

2) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 8/2022 



 

Usnesení č. ZO 8/4/2023: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022, kterým došlo 
k úpravě celkových příjmů na 57 949 898,55 Kč a k úpravě celkových výdajů na 80 471 548 Kč. 
Zapojení úvěrových zdrojů ve výši 25 000 000 Kč zůstalo nezměněno. Upravena byla 
rozpočtová rezerva na 2 478 350,55 Kč. 
 

b. zhodnocování volných prostředků obce 
Usnesení č. ZO 9/4/2023: ZO bere na vědomí zřízení spořícího účtu u ČSOB, coby variantní 
možnosti průběžného zhodnocování volných finančních prostředků obce. 
 

c. dotační programy Pardubického kraje na rok 2023 
diskuze: Vedoucí či zástupci místních spolků a volnočasových sdružení byli o možnostech 
dotační podpory na jejich činnost vedením obce již informováni. Většina programů má termín 
podávání žádostí o dotaci do 31. 1. 2023. 
Zároveň zazněla informace o ADFORS Grantu 
Usnesení č. ZO 10/4/2023: ZO bere na vědomí přehled dotačních programů Pardubického 
kraje na 2023 a výzvu k předkládání návrhů na využití dotační podpory. 
 

d. vysokorychlostní internet – stavební technologická příprava 
diskuze: Společnost CETIN hodlá v celé obci realizovat položení HDPE trubek a trubičkových 
svazků k jednotlivým domům pro zafouknutí optického kabelu. Investorem projektu je právě 
CETIN s využitím dotační podpory EU. Projekční přípravu zajišťuje společnost K.V.Z. s.r.o. Zlín. 
Aktuálně je připraven návrh tras, vč. umístění nadzemních optických sloupků. 
Usnesení č. ZO 11/4/2023: ZO souhlasí s realizací projektu, jehož předmětem je výstavba 
nezbytné technologie pro vysokorychlostní internet na celém území obce Čistá. ZO 
doporučuje vydání souhlasného stanoviska k územnímu řízení. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0 
  

3) OSTATNÍ 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:36 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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


