Zápis
ze 3. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 11. února 2019
v 1800 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sklené (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 1800 hodin starostou obce Josefem Huškem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sklené zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31. 1. 2019 do 11. 2. 2019.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

*

*

*

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje následující program 3. řádného zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválení vybraného dodavatele projektu „Modernizace vodojemu a vodních
zdrojů v obci Sklené“ dle výběrového řízení.
Prodej obecního pozemku p. č. 21/1, zahrada v k. ú. Sklené u Žďáru nad
Sázavou.
Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Různé.
Závěr.

Usnesení č. 1/ZO-3/2019 bylo schváleno.

Bod I – Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Všechny body usnesení jsou průběžně plněny.
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.
*

*

*

Bod II – Schválení vybraného dodavatele projektu „Modernizace vodojemu a vodních
zdrojů v obci Sklené“ dle výběrového řízení
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem a výsledkem výběrového řízení, kterého
se s místostarostou obce zúčastnil. Byly doručeny 4 nabídky. Rozhodujícím kritériem
hodnocení byla nejnižší cena. Jako dodavatel projektu byl vybrán Vodaservis, s. r. o.,
Žďár nad Sázavou. Práce by měly probíhat v dubnu – červnu 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele
projektu „Modernizace vodojemu a vodních zdrojů v obci Sklené“ a schvaluje, aby
dodavatelem byla firma Vodaservis, s. r. o. Ždár nad Sázavou, a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy s danou firmou.
Usnesení č. 2/ZO-3/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Prodej obecního pozemku p. č. 21/1 zahrada v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
Obec obdržela žádost o prodej obecního pozemku p. č. 21/1 o výměře 87 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí vyvěšení záměru prodeje obecního
pozemku p. č. 21/1 o výměře 87 m2 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Usnesení č. 3/ZO-3/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Rozpočtové opatření č. 1/2019
Protože nám byla oznámena výše souhrnného dotačního vztahu až po schválení
rozpočtu na rok 2019, je třeba navýšit pol. 4112 o 4 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2019.
Usnesení č. 4/ZO-3/2019 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – Různé
-

Obdrželi jsme žádost o prodej obecního pozemku p. č. 11/2 o výměře 22 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí vyvěšení záměru prodeje obecního
pozemku p. č. 11/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Usnesení č. 5/ZO-3/2019 bylo schváleno.

-

Starosta obce informoval o projektu na opravu KČOV. Situaci je třeba řešit, protože
ve vypouštěných vodách se zvyšuje množství celkového fosforu. Povolení
k vypouštění odpadních vod máme do roku 2024.

-

Zastupitelstvo obce děkuje Sklenskému sousedskému spolku za uspořádání
masopustního průvodu. Akce se velmi vydařila a všem se líbila. Dokladem toho byla
velmi vysoká účast místních občanů i chalupářů.

*
Bod VI – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1835 hodin.

*

*

