Zápis
z 1. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 7. listopadu 2022
v 1800 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené.
Přítomni: Ing. Josef Hušek, František Kolář, Ing. Josef Kopečný, Pavlína Paseková,
Ing. Dušan Sláma, Jiří Trojan, Jiří Kunc
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sklené (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 1800 hodin starostou obce (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 29. 10. 2022 do 7. 11. 2022.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 6 členů 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 1. řádného zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Dodatek č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu s LDO Přibyslav.
Dohoda o zvýšení pachtovného za rok 2022 s AGRO Měřín.
Dodatek ke smlouvě s firmou ENVIRO - EKOANALYTIKA Velké Meziříčí.
Schválení členů finančního a kontrolního výboru.
Návrh na vyhlášení Přírodní rezervace Olšina u Skleného.
Smlouvy na zimní údržbu komunikací v obci v zimním období 2022/2023.
Rozpočtové opatření č. 6/2022 a 7/2022 – na vědomí.
Různé.
Závěr.

Usnesení č. 1/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Předsedající konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna.
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.
*

*

*

Bod II – Dodatek č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu s LDO Přibyslav
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s dodatkem č. 6 ke smlouvě o zemědělském
pachtu s LDO Přibyslav, který bude platit od 1. 1. 2023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu s LDO
Přibyslav.
Usnesení č. 2/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Dohoda o zvýšení pachtovného za rok 2022 s AGRO Měřín
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o podepsané dohodě na zvýšení
pachtovného za pronájem obecních pozemků s firmou AGRO Měřín za rok 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomi danou dohodu na zvýšení pachtovného s firmou
AGRO Měřín za rok 2022 a nemá k ní žádné připomínky.
Usnesení č. 3/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*
*

*

Bod IV – Dodatek ke smlouvě s firmou ENVIRO - EKOANALYTIKA Velké Meziříčí.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s doplňkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne
22. 1. 2013 s firmou ENVIRO EKOANALYTIKA Velké Meziříčí na provádění rozborů
pitné vody a odpadních vod z KČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněk č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2013
s firmou ENVIRO EKOANALYTIKA Velké Meziříčí na provádění rozborů pitné vody a
odpadních vod z KČOV.
Usnesení č. 4/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Schválení členů finančního a kontrolního výboru.
Na ustavujícím zasedání ZO bylo schváleno, že členové výborů budou jmenováni na
dalším zasedání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů kontrolního a finančního výboru.
Usnesení č. 5/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Návrh na vyhlášení Přírodní rezervace Olšina u Skleného
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o záměru CHKO Žďárské vrchy na
vyhlášení Přírodní rezervace Olšina u Skleného v katastru obce Sklené. Do dnešního
dne nebyly vzneseny žádné připomínky k tomuto záměru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá žádné připomínky k realizaci záměru vyhlásit Přírodní
rezervaci Olšina u Skleného.
Usnesení č. 6/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Smlouvy na zimní údržbu komunikací v obci v zimním období 2022/2023
Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrhy smluv na zimní údržbu komunikací
v obci na období od 15. 11. 2022 až 30. 4. 2023. Z důvodu zvýšení nákladů na
pohonné hmoty byla zvýšena sazba na hodinu oproti minulým letům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy smluv na zimní údržbu komunikací v obci na
období od 15. 11. 2022 do 30. 4. 2023 a pověřuje starostu jejich uzavřením.
Usnesení č. 7/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Rozpočtová opatření č. 6/2022 a 7/2022 – na vědomí.
S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2022 a 7/2022
seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022 a 7/2022.

Usnesení č. 8/ZO-1/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Různé
- Vytyčení hranic pozemků u č. p. 35
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce o provedení vytyčení pozemků majitelů
domu č. p. 35. Z hlediska opravy části místní komunikace od stání na kontejnery až
k novému stání na kontejnery na BIO odpad je nutno provést směnu částí pozemků
obce s částmi pozemků majitelů nemovitosti č. p. 35 tak, aby bylo možno opravu
komunikace v dostatečné šířce realizovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zahájit s majiteli pozemků u č. p. 35 jednání o
možné směně pozemků a realizaci dalších potřebných kroků k této směně.
Usnesení č. 9/ZO-1/2022 bylo schváleno.

- Aktualizace obecní vyhlášky o poplatku za odpady
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem možné aktualizace obecně závazné
vyhlášky č. 3/2021 o poplatku za odpady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi na základě předloženého rozboru aktualizovat
obecně závaznou vyhlášku o poplatku za odpady. Její platnost bude od 1. 1. 2023.
Usnesení č. 10/ZO-1/2022 bylo schváleno.
Bod X – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1915 hodin.

