
 

zápis z 10. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

29. 10. 2019 
 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. M. Lipavská, p. P. Křivka, p. Š. Maiwald, p. L. Kmošek 
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. P. Vojáčková, p. O. Vašina, zapisovatelka: p. K. Binková 
ZO je usnášeníschopné. 
Jednání začalo v 18,00 hod. 
 

Program: 

 
Starosta žádá o zařazení dalších bodů do programu: 
2) k. koupě pozemku p. č. 4294/2 
3) d. smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – Pardubický kraj 
4) f. čištění odpadních vod – výjezdní jednání ve Starkoči, stanovisko vodoprávního úřadu 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. práce ZO a RO – shrnutí za uplynulý rok 
b. územní plán obce – revokace usnesení 
c. odpadové hospodářství – obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 
d. finanční výbor – volba člena a předsedy 
e. pojištění nemovitého a movitého majetku obce – uzavření smlouvy 
f. nákup energií na burze – závěrkový list 
g. depolymerizace pneumatik – aktuální informace 
h. chodníky – odložení SFDI 
i. veřejné osvětlení – technicko ekonomická studie, ústředna s napojením na systém HZS 
j. obecní akce – rekapitulace, poděkování, plánované (posezení s dechovkou, výsadba, adventní 

výstava, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční výstava v ZŠ, vítání občánků, vánoční besídka 
MŠ a ZŠ, badmintonový turnaj, předsilvestrovské posezení + tančírna, ohňostroj + čočkovka)  

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 3932/2 a části pozemku p. č. 2739/5 
b. prodej části pozemku p. č. 3932/2 
c. prodej části pozemku p. č. 1297/1, p. č. 1297/2 a p. č. 4291/2 
d. koupě části pozemku p. č. 2085/6 a prodej části pozemku p. č. p. č. 4224/1 a p. č. 2085/5 
e. prodej části pozemku p. č. 3, části pozemku p. č. 4/1, části pozemku p. č. 4300/15, části 

pozemku p. č. 3986/3 a pozemku p. č. 4/2 
f. koupě části pozemku p. č. 448/2, části pozemku p. č. 448/3, pozemku p. č. 5606 a p. č. 5607 a 

prodej části pozemku p. č. 445/2 
g. koupě části pozemku p. č. 6471 a prodej části pozemku p. č. 6472 
h. prodej částí pozemků p. č. 2302/2, p. č. 2300/1, p. č. 2302/3, p. č. 4254/1 a p. č. 668/2 
i. elektronická dražba – spoluvlastnický podíl o velikosti 2/24 na pozemku p. č. 4116/2 
j. IT aj. vybavení – vyřazení z majetku 

3) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 6/2019 
b. rozpočet obce na rok 2020 
c. sbírka na zvon Mikuláš – aktuální situace 

4) INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Zastupitelstvo Obce 
Čistá 



 

a. Mobilní rozhlas – zapojení obce 
b. bydlení pro seniory – aktuální situace 
c. vrty LO 14/2 (monitoring) a VS (likvidace) 
d. kniha leteckých fotografií „Svitavsko z nebe“ 
e. oprava místních komunikací – možnost opravy úseku kolem hřbitovní zdi 

5) DISKUZE 
 

Změny programu jsou vyhrazeny po předchozím souhlasu ZO. 

 
usnesení č. ZO 1/10/2019: ZO schvaluje navržený program jednání, vč. dodatečného zařazení dalších 
bodů. 
hlasování: pro 10, proti, zdrželi se 
 

1) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. práce ZO a RO – shrnutí za uplynulý rok 

usnesení č. ZO 2/10/2019: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti ZO a RO za období listopad 
2018 – říjen 2019. 
 
V 18,10 přichází p. B. Pavliš. 
 

b. územní plán obce – revokace usnesení 
usnesení č. ZO 3/10/2019: ZO schvaluje podání požadavku pořizovateli územního plánu obce 
Čistá, tedy odboru výstavby a územního plánování MÚ Litomyšl, na změnu v zadání územního 
plánu obce dle předložené důvodové zprávy a pověřuje starostu odesláním pořizovateli. 
Tímto usnesením se ruší usnesení č. ZO 3/7/2019. 
hlasování: pro 11, proti, zdrželi se 
 

c. odpadové hospodářství – obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 
usnesení č. ZO 4/10/2019: ZO schvaluje vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území obce Čistá s platností od 1. 1. 2020. 
Hlasování: pro 11, proti, zdrželi se 
 

d. finanční výbor – volba člena a předsedy 
diskuze: FV má aktuálně 2 členy, tj. nedosahuje minimálního počtu 3 členů. Starosta vyzývá 
k předložení návrhů na doplnění zbývajícího člena. Nikdo žádný návrh nepředkládá, tudíž 
starosta navrhuje p. B. Pavliše. Kandidát s návrhem souhlasí. Následně probíhá diskuze ohledně 
předloženého návrhu 
usnesení č. ZO 5/10/2019: ZO schvaluje člena finančního výboru, kterým se stává p. Bohumil 
Pavliš. 
hlasování: pro 6, proti, zdrželi se 5 
usnesení nebylo přijato 
 
O následujícím usnesení nebylo, s ohledem na výsledek předchozího, hlasováno. Bod se 
odkládá na další jednání ZO. 
usnesení č. ZO 6/10/2019: ZO schvaluje předsedu finančního výboru, kterým se stává … 
hlasování: pro, proti, zdrželi se 
 

e. pojištění nemovitého a movitého majetku obce – uzavření smlouvy 



 

usnesení č. ZO 7/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy s pojišťovnou 
Generali a.s. ohledně pojištění odpovědnosti a majetku obce Čistá. Celková výše pojistného 
je 63 215 Kč za rok. 
 

f. nákup energií na burze – závěrkový list 
diskuze: Odběr energií je smluvně upraven na 2 roky. Oproti stávajícím cenám předpokládáme 
úsporu cca 50 – 60 tis. Kč. 
usnesení č. ZO 8/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o výsledku účasti obce na 
Českomoravské komoditní burze Kladno. Dle závěrkového listu budeme odebírat elektřinu a 
plyn ve všech obecních objektech za výhodnější ceny v roce 2020 a 2021. Dodavatelem 
energií se stala společnost EP ENERGY TRADING, a.s. Praha. 
  

g. depolymerizace pneumatik – aktuální informace 
diskuze: Dle zpráv ze stavebního odboru MÚ Litomyšl bude s největší pravděpodobností celý 
projekt posuzován procesem EIA. Odbor ŽP KÚ Pardubice upravil své předchozí stanovisko, vše 
nyní posuzuje přísněji. 
usnesení č. ZO 9/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu 
„depolymerizace odpadových pneumatik Čistá – Pohodlí“. 
 

h. chodníky – odložení SFDI 
diskuze: Vzhledem ke komplikacím při přípravě projektové dokumentace (problematické řešení 
kolize s plynovodem) nebylo reálné získat potřebná povolení do termínu podání žádosti o 
dotaci. Dokumentaci tedy dokončíme a budeme se snažit získat finanční podporu příští rok. 
V mezidobí se zaměříme na realizaci stavebních objektů, které jsou neuznatelnými náklady ze 
zdrojů SFDI. 
usnesení č. ZO 10/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu 
„chodníky v Čisté – I. etapa“. 
 

i. veřejné osvětlení – technicko ekonomická studie, ústředna s napojením na systém HZS 
diskuze: Ve studii je navržena postupná výměna stávajících sodíkových a rtuťových lamp za LED 
svítidla. Vzhledem k finanční náročnosti nového LED osvětlení je aktuální návratnost několik 
desítek let. Starosta s p. M. Doležalem objeli několik obci na Ústeckoorlicku a měřením zjistili 
značné rozdíly mezi různými typy LED světel. Doporučeno pořídit několik lamp s dobrými 
rozptylovými schopnosti (lampy doporučované společností Mopos) a reálně vyzkoušet. Další 
postup bude ovlivněn praktickými zkušenostmi. 
usnesení č. ZO 11/10/2019: ZO bere na vědomí závěry a doporučení z Technicko ekonomické 
studie k veřejnému osvětlení od společnosti Mopos Comunication Pardubice. 
 
usnesení č. ZO 12/20/2019: ZO schvaluje upgrade vysílacího pracoviště VISO (veřejný rozhlas) 
a jeho doplnění o modul JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění) a zařízení prostupu 
pro napojení HZS do stávajícího systému. 
hlasování: pro 10, proti, zdrželi se 1 
 

j. obecní akce – rekapitulace, poděkování, plánované (posezení s dechovkou, výsadba, adventní 
výstava, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční výstava v ZŠ, vítání občánků, vánoční besídka 
MŠ a ZŠ, badmintonový turnaj, předsilvestrovské posezení + tančírna, ohňostroj + čočkovka) 
diskuze: P. Vojáčková upřesňuje organizaci a personální obsazení nadcházejícího posezení 
s dechovkou. Organizaci výsadby zastřešuje obec. Adventní výstavu zajišťuje p. R. Křivková, 
v neděli bude výstava ukončena v 17 hod, na což naváže rozsvícení vánočního stromu před KD. 
V ten samý den probíhá adventní koncert v kostele sv. Mikuláše za účasti dětí z MŠ a ZŠ + 
externí vystupující (zastřešuje P. Kuře). Vánoční výstavu v ZŠ si organizuje škola. Vítání občánků 
obec (letos 5 dětí). Při vánoční besídce MŠ a ZŠ v kulturním domě obec zajišťuje výčep. 



 

Badmintonový turnaj organizuje pod záštitou obce J. Elčkner. Nutná bude ještě podrobnější 
příprava předsilvestrovského posezení. Ohňostroj a čočkovka pravděpodobně jako obvykle. 
usnesení č. ZO 13/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o přípravách plánovaných obecních 
akcí do konce roku 2019. 
 

2) MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. prodej části pozemku p. č. 3932/2 a části pozemku p. č. 2739/5 

O. Vašina činí prohlášení ve smyslu § 8, zák. 159/2006 Sb. o střetu zájmů k projednávané věci 
z důvodu příbuzenského vztahu k žadateli. 
usnesení č. 13/10/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3932/2, nově označeného 
jako p. č. 3932/20 o výměře 8 m2 za cenu 50 Kč á m2 a prodej části pozemku p. č. 2739/5, 
nově označeného jako p. č. 2739/13 o výměře 114 m2 za cenu 50 Kč á m2 p. Kristýně Binkové, 
Čistá 305. Náklady spojené s převodem ponese kupující. 
hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1 
 

b. prodej části pozemku p. č. 3932/2 
O. Vašina činí prohlášení ve smyslu § 8, zák. 159/2006 Sb. o střetu zájmů k projednávané věci, 
neboť on sám je žadatelem. 
usnesení č. 14/10/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 3932/2, nově označeného 
jako p. č. 3932/19 o výměře 72 m2 za cenu 50 Kč á m2 p. Oldřichu Vašinovi ml., Čistá 305. 
Náklady spojené s převodem ponese kupující. 
hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1 
 

c. prodej části pozemku p. č. 1297/1, p. č. 1297/2 a p. č. 4291/2 
usnesení č. 15/10/2019: ZO schvaluje prodej částí zaplocených pozemků p. č. 1297/1, p. č. 
4291/2 a 1297/2 za cenu 50 Kč á m2 p. Igoru Hollerovi, Čistá 292. Náklady spojené 
s převodem ponese kupující. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

d. koupě části pozemku p. č. 2085/6 a prodej části pozemku p. č. p. č. 4224/1 a p. č. 2085/5 
usnesení č. 16/10/2019: ZO schvaluje prodej zaplocené části pozemku p. č. 4224/1 za cenu 50 
Kč á m2 p. Richardu Kořízkovi, Čistá 316. ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 2085/6, která 
se nachází na veřejném prostranství za cenu 50 Kč á m2 od p. Richarda Kořízka, Čistá 316. 
Náklady spojené s převodem ponesou obě strany v poměru výměry ploch, které nabývají. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

e. prodej části pozemku p. č. 3, části pozemku p. č. 4/1, části pozemku p. č. 4300/15, části 
pozemku p. č. 3986/3 a pozemku p. č. 4/2 
M. Klusoň činí prohlášení ve smyslu § 8, zák. 159/2006 Sb. o střetu zájmů k projednávané věci 
z důvodu příbuzenského vztahu k žadateli. 
usnesení č. 17/10/2019: ZO schvaluje prodej pozemků nebo jejich částí p. č. 3986/3, p. č. 
4300/15, p. č. 4/1 a p. č.  4/2 za cenu 50 Kč á m2 a část pozemku p. č. 3 za cenu 150 Kč á m2 
manželům Vladimíru Klusoňovi, Čistá 385 a Gabriele Klusoňové, Dolní Újezd 553 s tím, že na 
základě geometrického zaměření zůstane ve vlastnictví obce dostatečně široký pruh pozemků 
podél silnice III. třídy č. 36021 a č. 36022. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

f. koupě části pozemku p. č. 448/2, části pozemku p. č. 448/3, pozemku p. č. 5606 a p. č. 5607 a 
prodej části pozemku p. č. 445/2 
diskuze: Starosta vysvětluje důvody, proč obec hodlá pozemky odkoupit. Jednak kvůli možnosti 
opravy příjezdové komunikace a parkovací plochy, a také kvůli možnosti budoucího prodeje 
pozemků pro výstavbu garáží a parkovacích stání. Dalším důvodem je snaha zpřístupnit příjezd 



 

k pozemku p. č. 448/1 po obecní komunikaci kvůli tomu, aby nemuseli majitelé zahradních 
domků, posezení, bazénů, plotů apod. své stavby z cizího pozemku odstraňovat a otevřela se 
jim možnost vlastnicky vypořádat zastavěné pozemky. 
Nově zaměřené pozemky pro výstavbu garáží hodlá obec po uskutečnění odkupu pozemků dále 
nabídnout nejprve vlastníkům pozemku p. č. 448/2 (od kterých je část pozemků také 
odkupována) a následně obyvatelům bytového domu čp. 335. 
p. Plíhalová se ptá, zda bude ze strany obce stanoveno a regulováno jaký typ garáže či stání zde 
musí být? A dále, zda bude možné si za případnou garáží odkoupit další část zelené plochy. 
Starosta reaguje s tím, že tato stanovení budou jistě podrobně diskutována na úrovni rady obce 
s předpokladem určitých omezení u garáží blíže k silnici. Odkup další části pozemku za garáží 
bude s největší pravděpodobností možný s tím, že o majetkoprávních záležitostech vždy 
výhradně rozhoduje zastupitelstvo obce.  
usnesení č. 18/10/2019:  
ZO schvaluje koupi pozemků p. č. 5606 nově označeného jako p. č. 821 o výměře 27 m2 a p. č. 
5607 nově označeného jako p. č. 822 o výměře 26 m2 od Bytového družstva Svitavy za cenu 
143 Kč á m2.  
ZO schvaluje koupi částí pozemku p. č. 448/3 nově označených jako p. č. 448/20 o výměře 24 
m2, p. č. 448/21 o výměře 25 m2, p. č. 448/22 o výměře 25 m2, p. č. 448/23 o výměře 28 m2, 
p. č. 448/24 o výměře 24 m2, p. č. 448/25 o výměře 25 m2 a p. č. 448/26 o výměře 28 m2 od 
Bytového družstva Svitavy za cenu 143 Kč á m2.  
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 448/3 nově označeného jako p. č. 448/27 o výměře 
690 m2 od Bytového družstva Svitavy za cenu 42 Kč á m2. 
ZO schvaluje koupi částí pozemku p. č. 448/2 nově označených jako p. č. 448/18 o výměře 25 
m2 a p. č. 448/19 o výměře 24 m2 za cenu 143 Kč á m2 od spoluvlastníků, kterými jsou 
Bytové družstvo Svitavy, p. Budina Vlastimil, Bc. Plíhalová Michaela, Mgr. Švejcar Stanislav, 
manželé Ivana a Ludvík Soukupovi a p. Vajrauchová Pavlína. Kupní cena bude rozdělena ve 
prospěch stávajících vlastníků v poměru podílů, kterými předmětné pozemky vlastní. 
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 448/2 nově označeného jako 448/17 o výměře 369 m2 
za cenu 42 Kč á m2 od spoluvlastníků, kterými jsou Bytové družstvo Svitavy, p. Budina 
Vlastimil, Bc. Plíhalová Michaela, Mgr. Švejcar Stanislav, manželé Ivana a Ludvík Soukupovi a 
p. Vajrauchová Pavlína. Kupní cena bude rozdělena ve prospěch stávajících vlastníků 
v poměru podílů, kterými předmětné pozemky vlastní. 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 445/2 nově označeného jako p. č. 445/8 o výměře 
134 m2 za cenu 52 Kč á m2 Bytovému družstvu Svitavy. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí budou rozděleny takto: náklady na geometrický 
plán a přípravu kupních smluv ponese obec Čistá. Náklady na vklad práv do katastru 
nemovitostí ponese Bytové družstvo Svitavy. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

g. koupě části pozemku p. č. 6471 a prodej části pozemku p. č. 6472 
diskuze: Hlavním cílem tohoto vzájemného převodu pozemků je napřímení polní cesty podél 
areálu ZD. 
usnesení č. ZO 19/10/2019: ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 6471 nově označeného 
jako 6471/2 o výměře 322 m2 za cenu 50 Kč od Zemědělského družstva Dolní Újezd. 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 6472 nově označeného jako p. č. 6472/2 o výměře 
322 m2 za cenu 50 Kč Zemědělskému družstvu Dolní Újezd. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí budou rozděleny takto: náklady na geometrický 
plán a přípravu kupní smlouvy ponese obec Čistá. Náklady na vklad práv do katastru 
nemovitostí ponese Zemědělské družstvo Dolní Újezd. 
hlasování: pro 10, proti 1, zdrželi se 0 
 

h. prodej částí pozemků p. č. 2302/2, p. č. 2300/1, p. č. 2302/3, p. č. 4254/1 a p. č. 668/2 



 

diskuze: p. Pavláková hodlá prostranství zpevnit za účelem vybudování parkovacích stání. Dle 
dohody i nadále bude celý prostor udržovat. Ke svému záměru získala schvalující vyjádření SÚS. 
usnesení č. ZO 20/10/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 668/2 nově označeného 
jako p. č. 668/7 s tím, že ve vlastnictví obce zůstane dostatečně široký pruh pozemku podél 
silnice III. třídy č. 36021 za cenu 50 Kč á m2 ing. Aleně Pavlákové, Z. Kopala 1161, Litomyšl. 
Náklady spojené s převodem ponese kupující. 
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2 
 
usnesení č. ZO 21/10/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 4254/1 nově označeného 
jako p. č. 4254/2 a st. p. č. 256/2 za cenu 50 Kč á m2 ing. Aleně Pavlákové, Z. Kopala 1161, 
Litomyšl. Náklady spojené s převodem ponese kupující. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 
usnesení č. ZO 22/10/2019: ZO schvaluje prodej částí pozemku p. č. 2300/1 nově označených 
jako p. č. 2300/7 manželům Aleně a Zdeňku Žroutovým, Čistá 427 za cenu 20 Kč á m2, p. č. 
2300/8 ing. Aleně Pavlákové, Z. Kopala 1161, Litomyšl za cenu 20 Kč á m2, p. č. 2300/9 p. 
Petru Kmoškovi, Čistá 403 za cenu 20 Kč á m2 a p. č. 2300/1 manželům Věře a Martinovi 
Stříteským, Čistá 77 za cenu 20 Kč á m2. ZO schvaluje prodej částí pozemku p. č. 2302/2 nově 
označených jako p. č. 2302/4 manželům Aleně a Zdeňku Žroutovým, Čistá 427 za cenu 20 Kč á 
m2 a p. č. 2302/2 manželům Věře a Martinovi Stříteským, Čistá 77 za cenu 20 Kč á m2. ZO 
schvaluje prodej pozemku p. č. 2302/3 o výměře 49 m2 za cenu 50 Kč á m2 manželům Věře a 
Martinovi Stříteským, Čistá 77. Náklady spojené s převodem ponesou kupující v poměru 
výměry ploch, které nabývají. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

i. elektronická dražba – spoluvlastnický podíl o velikosti 2/24 na pozemku p. č. 4116/2 
usnesení č. ZO 23/10/2019: ZO souhlasí se zapojením obce do elektronické dražby dne 28. 11. 
2019, týkající se podílu o velikosti 2/24 za pozemku p. č. 4116/2 a pověřuje starostu 
zapojením obce do dražby.  
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

j. IT aj. vybavení – vyřazení z majetku 
diskuze: Přehled IT vybavení posoudil z technického hlediska p. Jireček (Compact Litomyšl) a 
doporučil k vyřazení.  
usnesení č. ZO 24/10/2019: ZO schvaluje vyřazení drobného hmotného majetku a IT vybavení 
dle předložených seznamů. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

k. koupě pozemku p. č. 4294/2 
usnesení č. 25/10/2019: ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 4294/2 od České republiky, 
zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 5 600 Kč na 
základě žádosti obce Čistá ze dne 4. 8. 2015. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

3) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
a. rozpočtové opatření č. 6/2019 

usnesení č. ZO 26/10/2019: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se 
upravují celkové příjmy na 21 289 308 Kč a celkové výdaje na 20 871 208 Kč. Rozpočtová 
rezerva ve výši 418 100 Kč zůstává nezměněna. 
 

b. rozpočet obce na rok 2020 



 

diskuze: Obec má aktuálně k dispozici predikci Ministerstva financí ohledně předpokládaných 
daňových příjmů v roce 2020. Starosta s místostarostou připravují pracovní verzi rozpočtu, 
předpokládající zahájení některých investičních záměrů. Zároveň nebudou automaticky 
zohledňovány možné dotační příjmy. Tudíž bude rozpočet zahrnovat zapojení zdrojů z minulých 
období, tj. navržen jako ztrátový. Starosta nabízí všem členům ZO, vč. členů finančního výboru 
možné zapojení. 
usnesení č. ZO 27/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o přípravách rozpočtu na rok 2020. 
 

c. sbírka na zvon Mikuláš – aktuální situace 
diskuze: K 29. 10. 2019 byl zůstatek na sbírkovém účtu ve výši 965 tis. Kč. Ke kompletnímu 
pokrytí nákladů na pořízení zvonu Mikuláš (vlastní zvon, srdce, hlava ..) chybí ještě necelých 10 
tis. Kč. 
usnesení č. ZO 28/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o aktuální výši zůstatku na 
sbírkovém účtu ke zvonu Mikuláš. 
 

d. smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – Pardubický kraj 
usnesení č. ZO 29/10/2019: ZO schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje na poskytnutí 
finanční podpory na hospodaření v lesích ve výši 23 175 Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 
 

4) INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
a. Mobilní rozhlas – zapojení obce 

diskuze: Vzhledem k povinnosti obcí od roku 2022, kdy budou muset mít zajištěnou možnost 
informovat občany na mobilní telefony, již nyní zavádíme tuto možnost. Občané budou moci 
být informováni prostřednictvím e-mailů, zpráv do aplikace, textových i hlasových SMS zpráv. 
K tomu potřebujeme vytvořit databázi kontaktů. Do připravovaného čísla obecního zpravodaje, 
kde o službě informujeme, budou vloženy tzv. registrační formuláře, na jejichž základě se 
budou moci občané registrovat. A to buď přímo na internetu nebo prostřednictvím vyplněného 
papírového formuláře na obecním úřadě. 
Službu bude využívat pro své potřeby a kvůli informování rodičů také ZŠ a MŠ. 
usnesení č. ZO 30/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o zapojení obce a příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Čistá do projektu Mobilní rozhlas. 
 

b. bydlení pro seniory – aktuální situace 
diskuze: Probíhá intenzivní příprava projektové dokumentace. Je vyřešena otázka prostorové a 
terénní dispozice, základní stavební materiály, využití podkroví, vytápění, bezbariérovost, 
efektivní využívání vody, likvidace odpadních vod apod. Podrobnější informace přináší další 
číslo obecního zpravodaje. Aktuálně je zpracováván položkový rozpočet. Během nejbližších 
týdnů bychom měli znát přepokládanou finanční náročnost celé stavby. Každý pátek probíhají 
pravidelné schůzky s projektantem. 
usnesení č. ZO 31/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o aktuální situace v projektu 
„bydlení pro seniory v Čisté“. 
 

c. vrty LO 14/2 (monitoring) a VS (likvidace) 
diskuze: U vrtu LO 14/2 proběhla první orientační schůzka se zástupcem Vodních zdrojů 
Chrudim. S ohledem na horší technický stav je potřeba ověřit, zda bude možné provést 
odčerpávací zkoušku. Následně by proběhla kamerová zkouška, chemický rozbor vody atd. 
Vrt VS (za bytovkami) je dle informace z vodoprávního úřadu navržen k likvidaci. Projekční 
přípravu chystá společnost H3GEO Ústí n. Orlicí. 



 

usnesení č. ZO 32/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o probíhající snaze obce ověřit 
možnosti vrtu LO 14/2 pro obecní účely a o aktivitě směřující k likvidaci vrtu VS na pozemku 
p. č. 448/1.  
 

d. kniha leteckých fotografií „Svitavsko z nebe“ 
usnesení č. ZO 33/10/2019: ZO souhlasí se zapojením obce do akce „Svitavsko z nebe“ 
v rozsahu 70 knih. 
hlasování: pro 0, proti 10, zdrželi se 1 
usnesení nebylo přijato 
 

e. oprava místních komunikací – možnost opravy úseku kolem hřbitovní zdi 
usnesení č. ZO 34/10/2019: ZO schvaluje opravu místní komunikace podél hřbitovní zdi dle 
nabídky společnosti Strabag a.s. Hradec Králové. 
hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1 
 

f. čištění odpadních vod – výjezdní jednání ve Starkoči, postoj vodoprávního úřadu 
diskuze: Část zastupitelů absolvovala setkání v obci Starkoč. Byl zde představen model 
monitorovaného decentrálního čištění odpadních vod. Zazněly informace o projekční přípravě, 
možnostech dotační podpory a zkušenosti z vlastní realizace. Měli jsme možnost vidět 
konkrétní ČOV. Je naplánováno další setkání se zástupci Ministerstva ŽP, Státního fondu ŽP a 
dalšími odborníky. Proběhne ve Starkoči 15. 11. 2019. Plánujeme se zúčastnit, ideálně také za 
účasti ing. Paclíkové z vodoprávního úřadu MÚ v Litomyšli. 
usnesení č. ZO 35/10/2019: ZO bere na vědomí informaci o výsledcích výjezdního jednání 
zastupitelů v obci Starkoč ohledně možnosti decentrálního čištění odpadních vod a také o 
postoji vodoprávního úřadu MÚ Litomyšl k aktuálně povolovaným možnostem likvidace 
odpadních vod v obci. 
 

5) DISKUZE 
a. majetkoprávní záležitosti – proběhla diskuze na téma adekvátního či spravedlivého přístupu při 

prodeji obecních pozemků 
b. zvon Mikuláš – v průběhu promítání videoklipů ze slavnostního odhalování a svěcení zvonu 

informoval P. Kuře o bližších souvislostech  
 

Jednání bylo ukončeno ve 22,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 


