Zápis
z 19. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 13. prosince 2021
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 (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 2. 12. 2021 do 13. 12. 2021.
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 19. řádného zasedání:
I.
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II.
Schválení rozpočtu obce na rok 2022.
III.
Rozpočtové opatření č. 8/2021 – na vědomí.
IV. Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022.
V. OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
VI. OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
VII.
Ceník pro podnikatele zapojené do obecního systému odpadů.
VIII.
Smlouva s Krajem Vysočina o řešení Digitální technické mapy Kraje Vysočina.
IX.
Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“.
X. Zpráva o uplatňování územního plánu Sklené.
XI.
Různé.
XII.
Závěr
Usnesení č. 1/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Předsedající konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna, kromě
usnesení číslo 12/ZO-18/2021 – část týkající se zajištění nádoby na textil. Úkol trvá.
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.

Bod II – Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Návrh rozpočtu byl vyvěšen v termínu 9. 11. 2021 – 13. 12. 2021 na úředních
deskách.
Příjmy: 2 842 600,00 Kč
Výdaje: 1 808 600,00 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2022.
Usnesení č. 2/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Rozpočtové opatření č. 8/2022
S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 8/2021
seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021.
Usnesení č. 3/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zpracovanou kalkulací vodného a stočného
pro rok 2022. Na základě předložené kalkulace je nutno zvýšit cenu stočného
od 1. 1. 2022 na hodnotu 29,- Kč za m3 a vodného od 1. 1. 2022 na hodnotu 24,- Kč
za m3. Na zvýšení se podílí jak zvýšené náklady na provoz a údržbu zařízení, tak také
realizace projektu na nezbytnou rekonstrukci KČOV a realizace projektu Regenerace
studny S1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 1. 2022 zvýšení ceny stočného na hodnotu 29,- Kč
za m3 a vodného na hodnotu 24,- Kč za m3. Zároveň pověřuje starostu zajištěním
odečtu vodoměrů ke dni 31. 12. 2021. Občanům budou rozeslány sms zprávy
se žádostí o nahlášení stavu vodoměru.
Usnesení č. 4/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem OZV č. 2/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství. Návrh této nové vyhlášky byl zpracován na
základě nově přijatého zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 5/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem OZV č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Návrh této nové vyhlášky byl zpracován na
základě nově přijatého zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 6/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Ceník pro podnikatele zapojené do obecního systému odpadů.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem ceníku pro podnikatele, kteří jsou
zapojení do obecního systému odpadového hospodářství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo ceník pro podnikatele, kteří jsou zapojení do obecního
systému odpadového hospodářství. Současně pověřuje předsedajícího, aby
aktualizoval smlouvy s podnikateli v souladu s novým zákonem o odpadech č.
541/2020 Sb.
Usnesení č. 7/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Smlouva s Krajem Vysočina o řešení Digitální technické mapy Kraje Vysočina.
Předsedající předložil zastupitelstvo obce návrh Smlouvy s Krajem Vysočina o řešení
digitální technické mapy Kraje Vysočina. Smlouva se týká poskytnutí dat o sítích v obci
(kanalizace, vodovod atd.) Kraji Vysočina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu s Krajem Vysočina o řešení digitální
technické mapy Kraje Vysočina. Důvodem neschválení je skutečnost, že obec má dle
smlouvy řadu povinností s předáváním dat, které jsou samozřejmě finančně náročné,
a Kraj Vysočina za poskytnuté aktivity nenabízí adekvátní protislužbu, ani specifikaci,
k čemu budou „Digitální technické mapy Kraje Vysočina“ sloužit.
Usnesení č. 8/ZO-19/2021 bylo schváleno.

Bod IX – Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“.
Předsedající předložil zastupitelstvu obce Dodatek č. 1 stanov dobrovolného svazku
obcí (DSO) „Mikroregion Žďársko“, které jsou nedílnou součástí smlouvy o založení
DSO „Mikroregion Žďársko“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Žďársko“, které jsou nedílnou součástí smlouvy o založení
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“.
Usnesení č. 9/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*
*

*

Bod X – Zpráva o uplatňování územního plánu Sklené.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s podkladem „Návrh Zprávy č. 3 o uplatňování
Územního plánu Sklené v uplynulém období“, předložené Odborem stavebním a
územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou, a s jeho požadavkem na jmenování
zástupce na projednávání tohoto materiálu s dotčenými orgány a veřejností.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovilo, že určeným zastupitelem pro projednávání návrhu
„Zprávy o uplatňování UP Sklené v uplynulém období“ bude starosta obce.
Zastupitelstvo požaduje, aby bylo o daném projednávání průběžně informováno
určenou osobou.
Usnesení č. 10/ZO-19/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XI – Různé
 Smlouvy s AVE – odpadové hospodářství obce
Předsedající předložil zastupitelstvu obce následující smlouvy zaslané AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o.:
Dodatek č. 24 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 s ODAS – zajištění svozu
komunálního odpadu (směsný komunální odpad + biologicky rozložitelný odpad).
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 20. 8. 2008 – likvidace
nebezpečných odpadů – změna ceníku. Dále se ruší mobilní svoz nebezpečných
stavebních a demoličních materiálů.
Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu –
změna ceny za svoz separovaného odpadu.
Smlouva o zajištění přepravy a zpracování odpadu č. C83/00842354/001/2021
zastřešující smlouva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje tyto materiály a pověřuje starostu obce jejich
podepsáním:
 Dodatek č. 24 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 s ODAS
 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 20. 8. 2008
 Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu
 Smlouva o zajištění přepravy a zpracování odpadu č. C83/00842354/001/2021 –
zastřešující smlouva.
Usnesení č. 11/ZO-19/2021 bylo schváleno.
 Aktualizace mapy sítí v obci Sklené
Předsedající informoval zastupitelstvo, že je nutno aktualizovat mapy sítí v obci
včetně doplnění o části, které byly nově zaměřeny. Proto byla vyžádána nabídka na
aktualizaci od původního zpracovatele. Předsedající předložil nabídku zastupitelstvu
včetně podrobné specifikace její ceny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s aktualizací sítí a pověřuje předsedajícího objednáním
aktualizace sítí v rozsahu dle nabídky a za nabízenou cenu.
Usnesení č. 12/ZO-19/2021 bylo schváleno.
 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že obec získala dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR. Název projektu: Vybavení pro spolkovou činnost v obci Sklené.
Dále předsedající předložil zastupitelstvu obce materiál “ Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR“ na uvedený projekt.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje předsedajícího podepsáním předloženého materiálu
„Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“ na projekt Vybavení
pro spolkovou činnost v obci Sklené.
Usnesení č. 13/ZO-19/2021 bylo schváleno.


Roční odměna pro členy zastupitelstva za obsluhu zdrojů pitné vody a KČOV

Zastupitelstvo obce projednalo roční odměnu pro členy zastupitelstva, kteří se starají
o obsluhu a údržbu vodojemu a zdrojů pitné vody a o obsluhu a údržbu KČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy zastupitelstva obce, kteří se starají
o obsluhu a údržbu vodojemu a zdrojů pitné vody a o obsluhu a údržbu KČOV.
Usnesení č. 14/ZO-19/2020 bylo schváleno.
Bod XII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1910 hodin.

