Zápis
z 20. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 31. ledna 2022
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 21. 1. 2022 do 31. 1. 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 20. řádného zasedání:
I.
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II.
Rozpočtové opatření č. 9/2021.
III.
Změna položky rozpočtové skladby.
IV. Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.
V. Digitální technická mapa Kraje Vysočina.
VI. Zpráva č. 3 o uplatňování Územního plánu Sklené v uplynulém období.
VII.
Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 484/1.
VIII.
Dotační program „Obnova venkova Vysočiny 2022“.
IX.
Různé.
X. Závěr
Usnesení č. 1/ZO-20/2022 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 – Rozpočtové opatření č. 9/2021
S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 9/2021
seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021.
Usnesení č. 2/ZO-20/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III - Změna položky rozpočtové skladby
Ekonomka obce seznámila zastupitelstvo o novele vyhlášky č. 412/2021 Sb., o
rozpočtové skladbě. Na základě této novely je nutno s účinností od 1. 1. 2022 zrušit
v rozpočtu obce položku číslo 1340 a nahradit ji položkou 1345.
Návrh usnesení:
Na základě novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, došlo s účinností
od 1. 1. 2022 ke zrušení položky 1340 – poplatek za provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve
schváleném rozpočtu je tato položka nahrazena položkou 1345 – příjem z poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Objem rozpočtovaných prostředků zůstává
nezměněn.
Usnesení č. 3/ZO-20/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
Předsedající seznámil se zpracovaným dokumentem „Plán financování obnovy
vodovodů nebo kanalizací“ pro obec Sklené na roky 2022 – 2031. Týká se to obecního
vodovodu, kanalizace a KČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený dokument „Plán financování obnovy
vodovodů nebo kanalizací“ pro obec Sklené na roky 2022 – 2031.
Usnesení č. 4/ZO-20/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s průběhem jednání s Krajem Vysočina
ohledně usnesení zastupitelstva číslo č. 8/ZO-19/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ruší usnesení číslo 8/ZO-19/2021 a pověřuje starostu obce podepsáním
Smlouvy s Krajem Vysočina o řešení digitální technické mapy Kraje Vysočina s tím, že
bude Kraji Vysočina předána digitální pouze mapa tras vodovodů a kanalizací v obci.
Usnesení č. 5/ZO-20/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Zpráva č. 3 o uplatňování územního plánu Sklené v uplynulém období
Předsedající seznámil zastupitelstvo s dokumentem „Zpráva č. 3 o uplatňování
Územního plánu Sklené v uplynulém období“, předloženým Městským úřadem Žďár
nad Sázavou, odborem stavebním a územního plánování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Zprávu č. 3 o uplatňování územního
plánu Sklené v uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 6/ZO-20/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 484/1
Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí o prodej části obecního pozemku p. č.
484/1 do jeho vlastnictví dle náčrtku přiloženého k žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě dřívější dohody o neprodávání žádných obecních
pozemků, a na základě skutečnosti, že se na daném pozemku nachází hydrant,
nesouhlasí s prodejem dle předložené žádosti. Dále pověřuje starostu obce, aby
upozornil majitele nemovitosti č. p. 52, který trvale parkuje na té části obecního
pozemku uvedeného v žádosti, že musí umožnit vjezd na pozemek žadatele přes část
obecního pozemku tak, jak ostatní občané v obci mohou jezdit ke svým
nemovitostem přes obecní pozemky.
Usnesení č. 7/ZO-20/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Dotační program „Obnova venkova Vysočiny 2022“
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výzvou k předkládání projektů „Obnova
venkova Vysočiny 2022“ včetně popisu a rozsahu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere danou informaci na vědomí.
Usnesení č. 8/ZO-20/2022 bylo schváleno.

Bod IX – Různé
 Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. 014330064937/001
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na uzavření smlouvy o věcném
břemeni č.: 014330064937/001 s firmou EG.D, a. s. Věcné břemeno se týká
kabelového vedení a kabelového pilíře pro připojení nemovitosti, které leží na
obecních pozemcích parcelní číslo 484/1 a 484/41.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o věcném břemeni číslo
014330064937/001 a pověřuje předsedajícího podepsáním uvedené smlouvy.
Usnesení č. 9/ZO-20/2022 bylo schváleno.


Podnět obyvatele obce – uctění památky padlým za první a druhé světové
války

Zastupitelstvo obce projednalo podnět občana obce, týkající se trvalého uctění
památky padlých občanů obce v první a druhé světové válce, a také veškeré kroky,
které byly realizovány k této problematice v obci (včetně přednášky pana Červeného
k situaci v obci na konci druhé světové války).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo realizaci uctění památky padlým občanům obce
v první a druhé světové válce formou pamětní desky. Umístění a technické provedení
bude předmětem dalšího jednání.
Usnesení č. 10/ZO-20/2022 bylo schváleno.



Podnět obyvatele obce – funkce obecního osvětlení

Připomínka občana obce k funkci obecního osvětlení – světla se rozsvěcují brzo a
pozdě zhasínají vzhledem k dennímu světlu. Daná situace bude prověřena a doba
zapnutí a zhasnutí obecního osvětlení optimalizována.
*
Bod XII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1935 hodin.

*

*

