
 

Zápis z 5. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

28. 2. 2023 
 

 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: p. Monika Kuřová, p. Jaroslav Vodehnal 
 
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. Jednání probíhá v zasedací místnosti OÚ Čistá. 
 
Jednání začalo v 18:05 hod. 
 

 
Místostarosta žádá o zařazení dalšího bodu do programu 
1) a. čištění odpadních vod – dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem 

        h. vysokorychlostní internet – souhlasy vlastníků se zřízením přípojek 
  2)   h. prodej pozemků p. č. 62/6, 62/4, 62/8 a 5656 

 

Program jednání: 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. čištění odpadních vod 
b. farma pro výkrm drůbeže 
c. rekonstrukce silnice III/360 21 
d. finanční výbor 
e. honební společenstvo 
f. Babský bál 
g. Ukliďme Česko, čistá Čistá 
h. vysokorychlostní internet 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 1535/3 
b. prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 60/23, 60/10, 60/24, 60/25, 60/22 a 4287/1 
c. prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 2776/2, 3932/1 a 2739/2 a koupě částí pozemků p. č. 

2774 a 2776/1 
d. prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 17/1, 17/6, 18/3 a 4287/2 
e. koupě pozemků nebo jejich částí p. č. 781/1, 777, 764/4, 669/1, 501/2, 440/1, 440/2, 441/1, 

438/2 a 390 
f. souhlas s převodem id. ½ st. p. č. 815, p. č. 6369 a části p. č. 6367/1 
g. souhlas se zřízením věcného břemene 
h. prodej pozemků p. č. 62/6, 62/4, 62/8 a 5656 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. žádosti o dotace z programů Pardubického kraje 
b. soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ 
c. žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 

 
Usnesení č. ZO 1/5/2023: ZO schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 

Změny programu jsou vyhrazeny po předchozím souhlasu ZO. 

Zastupitelstvo  

obce Čistá 



 

 

Zápis z jednání: 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. čištění odpadních vod 

diskuze: Po koordinační schůzce se zhotovitelem, TDI a koordinátorem BOZP byl stanoven 
termín pro předání staveniště a tím zahájení prací, a to 3. 4. 2023. Z předloženého 
harmonogramu prací vyplývá, že v první etapě bude řešen spodní konec obce. Zejména kvůli 
kolizi s jinou stavbou, rekonstrukcí silnice III/360 21 a s tím spojenou úplnou uzavírkou 
v určitých částech obce. 
Mimořádné číslo obecního zpravodaje se souhrnem všech důležitých a aktualizovaných 
informací vyjde v nadcházejících dnech. 
Informační veřejná beseda pro občany proběhne v kulturním domě dne 14. 3. 2023 od 17 hod. 
Přítomni budou zástupci zhotovitele (BAK stavební společnost a.s.), poddodavatelů (ABplast 
s.r.o., KAVE BAU s.r.o), TDI a BOZP (SAFETY PRO s.r.o.), projekce (PROJEKTY VODAM s.r.o.) a 
investora (obec Čistá). 
RO se zabývala problematikou finanční podpory obce pro vlastníky nemovitosti, kteří se 
nemohli zapojit do projektu „odkanalizování obce …“ a kteří chtějí řešit likvidaci odpadních vod 
v souladu se zákonem. Členové RO doporučují zejména systémové řešení prostřednictvím 
monitorovaných ČOV, případně prostřednictvím plně automatických ČOV, které maximalizují 
dlouhodobě udržitelnou kvalitu čištění odpadních vod. S ohledem na aktuální cenové hladiny 
jednotlivých typů ČOV doporučuje RO podpořit finančně záměr instalovat ČOV s automatickými 
řídícími jednotkami ve výši 10 tis. Kč a ČOV s automatickými řídícími a monitorovacími 
jednotkami částkou ve výši 25 tis. Kč. RO nedoporučuje finančně podporovat jiné varianty. 
Usnesení č. ZO 2/5/2023: ZO schvaluje finanční podporu pro vlastníky nemovitostí, kteří mají 
zájem řešit likvidací odpadních vod prostřednictvím DČOV zároveň nejsou podpořenými 
osobami v rámci projektu „odkanalizování obce decentrálním systémem MDČOV“. A to ve 
výši 10 000 Kč pro variantu plně automatických ČOV s řídícími jednotkami a ve výši 25 000 Kč 
pro variantu plně automatických ČOV s řídícími a monitorovacími jednotkami s následným 
připojením do monitorovaného systému obce. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 
diskuze: V souvislosti s klimatickými podmínkami a dalšími stavebními pracemi v obci došlo 
k posunutí zahájení stavby, a to na 3. 4. 2023. Délka realizace zůstává zachována. 
Usnesení č. ZO 22/5/2023: ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2022 se 
společností BAK stavební společnost a.s., Žitenická 871/1, 19000 Praha 9 – Prosek. Dodatek 
se týká posunutí termínu zahájení stavby „odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV“. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 23/5/2023: ZO schvaluje zajištění autorského dozoru na akci „odkanalizování 
obce Čistá systémem MDČOV“ projekční společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 
75301 Hranice. Předpokládaná celková cena autorského dozoru je 195 000Kč. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

b. farma pro výkrm drůbeže 
diskuze: P. Křivka podal bližší vysvětlení, vč. stanoviska advokátní kanceláře FBA. 
Usnesení č. ZO 3/5/2023: ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje 
ve věci „farma pro výkrm drůbeže“, kterým bylo zrušeno rozhodnutí MÚ Litomyšl ze dne 9. 3. 
2022. 
 

c. rekonstrukce silnice III/360 21 



 

diskuze: Pokračování rekonstrukce hlavní silnice v obci je naplánováno od 20. 3. 2023. Oprava 
bude probíhat stejnou technologií jako dosud. Nejprve úsek A (od čp. 18 Na Chaloupce po čp. 
6), kde bude zároveň realizována podélná dešťová kanalizace. Poté úsek B (od čp. 177 po 
zastávku „pohostinství“). Stavba vyžaduje dílčí úplnou uzavírku, objízdná trasa je stanovena 
přes Brlenku. Do ukončení prací (30. 6. 2023) bude platit výlukový jízdní řád autobusu. Spodní 
konec obce bude obsluhován pouze některými spoji s využitím místní komunikace a přesunutím 
zastávky „dolní“ k mostu – stejné jako v loňském roce. 
Usnesení č. ZO 4/5/2023: ZO bere na vědomí pokračování rekonstrukce silnice III/360 21 
v termínu 20. 3. – 30. 6. 2023. 
 

d. finanční výbor 
Usnesení č. ZO 5/5/2023: ZO bere na vědomí doporučení finančního výboru a zápis z jednání 
č. 2/2023 ze dne 16. 2. 2023. 
  

e. honební společenstvo 
diskuze: Obec, coby vlastník desítek ha honebních pozemků (lesy, louky, pole aj.) je členem 
několika honebních společenstev, a tudíž je oprávněna k účasti na jejich valných hromadách. Ty 
se uskuteční v termínu do konce března t.r. Na valné hromadě honebního společenstva Čistá 
bude jedním z projednávaných bodů ustanovení nového honebního výboru a uzavření smlouvy 
o pronájmu honitby na následující dekádu. 
Usnesení č. ZO 6/5/2023: ZO pověřuje p. Štěpána Maiwalda a p. Petra Dřínovského 
zastupováním obce a jejích zájmů na valné hromadě honebního společenstva Čistá a dalším 
jednáním s tím spojeným. ZO pověřuje p. Petra Dřínovského zastupováním obce a jejích 
zájmů i na dalších hromadách, ve kterých figuruje obec jako vlastních honebních pozemků. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

f. Babský bál 
Usnesení č. ZO 7/5/2023: ZO bere na vědomí aktuální stav příprav na obecní Babský bál 
s termínem konání 25. 3. 2023. 
  

g. Ukliďme Česko, čistá Čistá 
diskuze: Další z pravidelných úklidových akcí, které se účastní dobrovolníci z řad občanů cílí na 
úklid kolem silnice na Brlence a likvidaci černé skládky za kravínem „sedmasedmdesátkou“. 
Usnesení č. ZO 8/5/2023: ZO bere na vědomí konání přírodě prospěšné akce Ukliďme Česko, 
která se uskuteční 1. 4. 2023 od 13:30 hod. 
 

h. vysokorychlostní internet 
diskuze: Přípravné práce pro realizaci infrastruktury pro fungování optického internetu v obci 
(investorem je společnost CETIN) běží. Byla podána žádost o územní souhlas a pokračují další 
projekční práce. Jejich součástí jsou i geodetické práce. Z toho důvodu se v různých částech 
obce vyskytují geodeti a zaměřují budoucí trasy páteřních sítí. 
Agendu ohledně jednotlivých přípojek má na starosti firma Vegacom a.s. Brno, která pracuje 
pro společnost CETIN. Aktuálně budou všem vlastníkům nemovitostí doručeny formuláře pro 
vyjádření souhlasu se zřízením optické přípojky. Veškeré práce s tím spojené (projekce, 
zaměření a zejména vlastní stavební práce) hradí investor, tj. CETIN. Z koncepčního hlediska je 
velmi žádoucí, aby byly přípojky zřízeny ke všem nemovitostem. Např. i k těm, kde stávající 
vlastníci či obyvatelé internet nevyužívají. V budoucnosti tomu může být jinak. Zřízením 
přípojky nevzniká povinnost si internet zřídit! (jde o podobnou analogii jako kdysi s HUPkami) 
Základní informace pro občany se objeví v připraveném čísle mimořádného zpravodaje + 
rozšíříme všemi dostupnými informačními kanály. 



 

Usnesení č. ZO 24/5/2023: ZO bere na vědomí pokračující práce na akci „vysokorychlostní 
internet v obci Čistá“, jejímž investorem je společnosti CETIN a.s. ZO doporučuje všem 
občanům projevit souhlas s bezplatným zřízením přípojky k jejich nemovitosti. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 1535/3 

diskuze: Bod projednávala RO. Doporučila zajistit přístup k nemovitostem čp. 58 a čp. 392 
zřízením příslušného věcného břemene. Navržený GP s touto variantou počítá.  
Usnesení č. ZO 9/5/2023: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 1535/3, nově označeného 
jako p. č. 1535/42 o výměře 64 m2 za cenu 75 Kč á m2 p. Miroslavu Briolovi, 56956 Čistá 415. 
Součástí vkladového řízení bude také zřízení věcného břemene k nemovitostem čp. 58 a čp. 
392 zajišťující přístup k oběma z nich. Náklady spojené s převodem ponese kupující.  
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1 
 

b. prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 60/23, 60/10, 60/24, 60/25, 60/22 a 4287/1 a koupě části 
pozemku p. č. 72 
diskuze: GP vznikl na základě vzájemné dohody obou stran. Žadatelé byli informováni 
s návrhem ceny ve výši 75 Kč á m2, souhlasí. Záměr prodeje projednala RO. 
Pan M. Lenoch vznesl prosbu o zvelebení stávající cesty za Borkovými, aby mohla být do 
budoucna průchozí. 
Pan T. Cacek zmínil odklizení stromů a větví na svahu naproti čp. 155, které zde zůstaly po 
těžbě. 
Usnesení č. ZO 10/5/2023: ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 60/10 a p. č. 60/23, části 
pozemku p. č. 60/24, části pozemku p. č. 60/25 a části pozemku p. č. 4287/1 o celkové 
sloučené výměře 1460 m2 a část pozemku p. č. 60/22, nově označeného jako p. č. 60/30 o 
výměře 19 m2 vždy za cenu 75 Kč á m2 manželům Lucii a Leoši Borkovým, 56956 Čistá 147. 
Předmětné pozemky jsou žadateli dlouhodobě udržovány, částečně zaploceny. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 72, nově označeného jako p. č. 72/2 o výměře 49 m2 
za cenu 75 Kč á m2 od manželů Lucie a Leoše Borkových, 56956 Čistá 147. 
Náklady spojené s převodem budou rozděleny mezi obě smluvní strany dle principu 
proporcionality pozemků, které nabývají. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

c. prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 2776/2, 3932/1 a 2739/2 a koupě částí pozemků p. č. 
2774 a 2776/1 
diskuze: GP vznikal na základě vzájemné dohody všech stran. Žadatelé jsou obeznámeni se 
všemi podmínkami prodeje a souhlasí. RO záležitost opakovaně projednala. 
Usnesení č. ZO 11/5/2023: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3932/1 (díl g) a části 
pozemku p. č. 2739/2 (díl f), nově označených jako p. č. 3932/23 o celkové výměře 254 m2 za 
cenu 75 Kč á m2 p. Denise Lipavské, 56956 Čistá 115. 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3932/1, nově označeného jako p. č. 3932/24 o 
výměře 187 m2 za cenu 75 Kč á m2 p. Martinu Čapkovi, 56956 Čistá 114. 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3932/1, nově označeného jako p. č. 3932/25 o 
výměře 68 m2 a prodej části pozemku p. č. 2776/2, nově označeného jako p. č. 2776/4 o 
výměře 5 m2 vždy za cenu 75 Kč á m2 p. Naděždě Lipavské a p. Václavu Čapkovi, 56956 Čistá 
115. 
ZO schvaluje prodej částí pozemku p. č. 3932/1, nově označených jako p. č. 3932/26 o výměře 
118 m2 a p. č. 3932/27 o výměře 43 m2 a prodej částí pozemku p. č. 2776/2, nově 
označených jako p. č. 319/2 o výměře 8 m2 a p. č. 2776/2 s novou výměrou 97 m2 vždy za 
cenu 75 Kč á m2 p. Olze Píšové, 56956 Čistá 116. 



 

ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 2774, nově označeného jako p. č. 2774/2 o výměře 15 
m2 a koupi částí pozemků st. p. č. 319 (díl b) a p. č. 2776/1, nově označeného jako p. č. 
2776/3 (díl e) o celkové společné výměře 23 m3 vždy za cenu 75 Kč á m2 od p. Olgy Píšové, 
56956 Čistá 116. Všechny odkupované části pozemků zasahují do veřejného prostranství a 
komunikace. 
Náklady spojené s převodem ponesou jednotlivé strany dle principu proporcionality 
pozemků, které nabývají. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
  

d. prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 17/1, 17/6, 18/3 a 4287/2 a koupě částí pozemků p. č. 
17/3 a 19 
diskuze: Již dříve přijaté usnesení není v souladu s podmínkou přístupnosti pozemků díky 
zpřesněnému geometrickému zaměření. Se změnou kupujících (manželé Koubkovi namísto p. 
Kalioglou) žadatelka souhlasí. Předmětem prodeje jsou zaplocené části pozemků, předmětem 
koupě jsou části pozemků, zasahujících do veřejného prostranství a komunikace. 
Usnesení č. ZO 12/5/2023: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 17/6, s novou výměrou 67 
m2, části pozemku p. č. 18/3 s novou výměrou 228 m2 a částí pozemků p. č. 4287/2 a p. č. 
17/1, nově označených jako p. č. 4287/19 o výměře 187 m2 a jako st. p. č. 511/2 o výměře 10 
m2 vždy za cenu 75 Kč á m2 p. Pavlu Hanusovi, 56956 Čistá 167. 
ZO schvaluje prodej částí pozemků p. č. 17/6 a p. č. 4287/2, nově označených jako p. č. 
4287/18 o výměře 89 m2 a částí pozemku p. č. 18/3, nově označených jako díl a o výměře 430 
m2 a díl b o výměře 115 m2, sloučených do pozemku p. č. 18/4 vždy za cenu 75 Kč á m2 
manželům Zdeňce a Petrovi Koubkovým, J. Vrchlického 1070/36, 28601 Čáslav. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 19, nově označeného jako p. č. 19/2 o výměře 143 m2 
a části pozemku p. č. 17/3, nově označeného jako p. č. 17/10 o výměře 104 m2 vždy za cenu 
75 Kč á m2 od p. Pavla Hanuse, 56956 Čistá 167. 
Náklady spojené s převodem ponesou jednotlivé strany dle principu proporcionality 
pozemků, které nabývají. 
Tímto usnesením se ruší usnesení č. ZO 10/38/2022 ze 14. 6. 2022. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
  

e. koupě pozemků nebo jejich částí p. č. 781/1, 777, 764/4, 669/1, 501/2, 440/1, 440/2, 441/1, 
438/2 a 390 
diskuze: Všechny pozemky, které jsou předmětem odkupu se nachází pod nově vybudovaným 
chodníkem v úseku od čp. 6 po hostinec u Chlebounů. 
Usnesení č. ZO 13/5/2023: ZO schvaluje jednotnou cenu pro všechny dále uvedené výměry, a 
to ve výši 75 Kč á m2. 
ZO schvaluje koupi částí pozemku p. č. 781/1, nově označených jako p. č. 781/3 o výměře 54 
m2 a p. č. 781/4 o výměře 11 m2 a koupi části pozemku p. č. 777, nově označeného jako p. č. 
777/2 o výměře 4 m2 od p. Jaroslavy Tauerové, 56956 Čistá 6. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 764/4, nově označeného jako p. č. 764/16 o výměře 
225 m2 od společnosti COOP družstvo HB, U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 13000 Praha. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 669/1, nově označeného jako p. č. 669/4 o výměře 7 
m2 od p. Oleksiye Anatoliye, 56956 Čistá 182. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 501/2, nově označeného jako p. č. 501/3 o výměře 8 
m2 od p. Václava Jetmara, 56956 Čistá 178. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 440/1, nově označeného jako p. č. 440/4 o výměře 3 
m2 od manželů Veroniky a Tomáše Pánkových, 56956 Čistá 245. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 440/2, nově označeného jako p. č. 440/5 o výměře 12 
m2 a části pozemku p. č. 441/1, nově označeného jako p. č. 441/2 o výměře 33 m2 od p. 
Markéty Hubinkové, 56956 Čistá 284. 



 

ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 438/2, nově označeného jako p. č. 438/5 o výměře 4 
m2 od p. Jana Kocourka, Ke Kapličce 469, 25241 Dolní Břežany. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 390, nově označeného jako p. č. 390/2 o výměře 12 
m2 od p. Zbyňka Dvořáka, 56956 Čistá 174. 
Náklady spojené s převodem ponese kupující. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

f. souhlas s převodem id. ½ st. p. č. 815, p. č. 6369 a části p. č. 6367/1 
diskuze: V rámci projektu „Modernizace hřiště TJ Sokol Čistá“ zajišťovala obec v roce 2018 
finanční spoluúčast ve výši cca 3 mil. Kč, aby mohla být využita dotace MŠMT. A to i přesto, že 
v roli investora byl TJ Sokol. V minulosti ZO diskutovalo způsob, jak se s TJ majetkoprávně 
vypořádat. Jedním z akceptovaných návrhů bylo převedení ideální ½ pozemků TJ Sokol 
(dotčených projektem a stavbou) do spoluvlastnictví obce – v době po ukončení udržitelnosti 
projektu, tj. po 10 letech. Dosud k tomu nebyly příslušné kroky učiněny, na což upozornila také 
auditorka ve své průběžné zprávě. Po dohodě s vedením TJ přijmou příslušné orgány obou 
stran (tj. výkonný výbor TJ Sokol a ZO) usnesení, které následné majetkoprávní vypořádání 
zajistí. 
Usnesení č. ZO 14/5/2023: ZO schvaluje bezúplatný převod id. ½ pozemků do spoluvlastnictví 
obce. Jedná se o pozemky nebo jejich části, dotčené stavbou „Modernizace hřiště TJ Sokol 
Čistá“, p. č. 6369, 6367/1 a st. p. č. 815. K převodu vlastnického práva dojde po ukončení 
udržitelnosti uvedeného projektu, tj. v letech 2028 – 2029. Tímto usnesením se ruší usnesení 
č. ZO 2/33/2018 ze dne 1. 10. 2018. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

g. souhlas se zřízením věcného břemene 
diskuze: Předmětem věcného břemene je přípojka elektro pro budoucí rodinný dům (s jejím 
vybudováním jsme již dříve souhlasili). Obec byla dřívějším vlastníkem pozemku. Součástí kupní 
smlouvy je ujednání, které umožňuje zatížit pozemek věcným břemenem pouze se souhlasem 
obce. 
Usnesení č. ZO 15/5/2023: ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 
2190/1 ve prospěch oprávněné, společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

h. prodej pozemků p. č. 62/6, 62/4, 62/8 a 5656 
diskuze: Žadatelé původně žádali ještě o další pozemek (p. č. 62/9). RO žádost projednala a 
s ohledem na druhy pozemku, resp. přináležení ke jiným pozemkům, určeným k zastavění 
doporučila prodejní cenu ve výši 250 Kč á m2 – v souladu s doporučenými cenami znalcem. Na 
základě dalšího jednání byla žádost upravena na výše uvedené pozemky. 
Usnesení č. ZO 24/5/2023: ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 62/6 o výměře 12 m2, p. č.  
62/4 o výměře 23 m2, p. č. 62/8 o výměře 13 m2 a p. č.  5656 o výměře 2 m2 vždy za cenu 250 
Kč á m2 manželům Janě a Pavlu Krejsovým, Ve Svahu 1503, 75701 Valašské Meziříčí. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 
 

3) FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. žádosti o dotace z programů Pardubického kraje 

diskuze: Z nabízených dotačních programů Pk pro rok 2023 byly vybrány a podány příslušné 
žádosti na: požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH (vyváděcí masky), 
pasportizaci dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce (pasporty místních 
komunikací, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu a vodovodu) a podporu výstavby 
sportovních zařízení .. (hasičské hřiště – dráha). Připravujeme ještě žádost z programu rozvoj 



 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (decentrální odkanalizování – spolufinancování; 
příp. na opravu vodovodu). 
Usnesení č. ZO 16/5/2023: ZO bere na vědomí informaci o podaných či připravovaných 
žádostech o dotace z programů Pardubického kraje. 
 

b. soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ 
diskuze: Koordinační schůzka k přípravě projektu se uskuteční 2. 3. 2023 ve společenské 
místnosti domova pro seniory. 
Usnesení č. ZO 17/5/2023: ZO schvaluje zapojení obce do soutěže, vyhlášené Ministerstvem 
práce a sociálních věcí „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1 
 

c. žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 
Usnesení č. ZO 18/5/2023: ZO schvaluje příspěvek formou daru instituci Bílá Holubice, 
mobilní hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu provozních 
nákladů zařízení. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 19/5/2023: ZO schvaluje příspěvek Městské knihovně ve Svitavách do 
sdruženého fondu na nákup knih ve výši 2 Kč á 1 obyvatele obce Čistá. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0  
 
Usnesení č. ZO 20/5/2023: ZO schvaluje příspěvek formou daru instituci Zdravotní klaun o. p. 
s. Praha ve výši 1000 Kč na spolufinancování programů organizace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 4 
 
Usnesení č. ZO 21/5/2023: ZO schvaluje příspěvek formou daru instituci Rodinné Integrační 
Centrum z. s. Pardubice ve výši 10 000 Kč na poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi 
a osoby s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 3 
 

4) OSTATNÍ 
 

a. Paní M. Kuřová vznáší dotaz ohledně kontejnerového stání naproti prodejně COOP? 
Sběrné místo bude v letošním roce vybudováno ve stejném stylu jako ta ostatní. V současné 
době probíhá poptávkové řízení na zhotovitele. 

b. Pan T. Cacek se ptá na situaci s kompostéry. Je možné znovu požádat? 
Projekt obce, který umožňoval bezplatné získání kompostéru byl ukončen. Celý počet určených 
kompostérů byl jednotlivým občanům vydán a v minulém roce formou daru převeden do jejich 
vlastnictví. Aktuálně obec další kompostéry zdarma nedistribuuje. Je možné si na obecním 
úřadě za zvýhodněnou cenu 1 100 Kč odkoupit kompostér o velikosti 400 l 

 
Jednání bylo ukončeno ve 20:45 
 
 
 

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

 
 

 


