
Z á p i s 
 

 z  21.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 11. dubna 2022 
v 1900 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené. 

 
  
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání zastupitelstva obce Sklené (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 1900 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 1. 4. 2022 do 11. 4. 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 21. řádného zasedání: 

I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 
II. Rozpočtové opatření č. 1/2022 a 2/2022 – na vědomí. 

III. Zvýšení členského vkladu do LDO Přibyslav. 
IV. Směnná smlouva na směnu pozemků obce – parcelní číslo 117/47,117/48  

a 117/24. 
V. Směnná smlouva na směnu pozemku obce – parcelní číslo 99/18. 

VI. Žádost o pronájem části obecního pozemku – parcelní číslo 484/1. 
VII. Návrh smlouvy na prodej a koupi pozemků LDO Přibyslav. 

VIII. Nová pojistná smlouva obce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. 
IX. Smlouva na projekt výstavby nového Obecního úřadu. 
X. Servisní smlouva na údržbu vypouštěcích ventilů v KČOV. 

XI. Žádosti o dotace z programů Kraje Vysočina 
- Obnova venkova Vysočiny 2022 
- Odpady – Oběhové hospodářství 2022 

XII. Objednávka dřeva na stání pro kontejnery na bioodpad. 
XIII. Žádost o kácení dřevin – Lenka Kuncová a Václav Synek. 
XIV. Různé. 
XV. Závěr 

Usnesení č. 1/ZO-21/2022 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. 1/2022 a 2/2022 
 

 S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2022 a 2/2022  
seznámila přítomné účetní obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022 a 2/2022. 
 
Usnesení č. 2/ZO-21/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod III – Zvýšení členského vkladu do LDO Přibyslav 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce o návrhu představenstva LDO Přibyslav na 
zvýšení členského vkladu na podíl. Důvodem je zajištění finančních prostředků pro 
LDO na náklady spojené se zalesněním a následnou péčí o kultury po nadlimitní těžbě 
způsobené kůrovcem. Návrh bude přednesen na nejbližší členské schůzi. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s dalším vkladem na podíl do LDO Přibyslav. Pověřuje 
starostu obce, aby hlasoval za obec pro toto navýšení vkladu na členské schůzi 
podílníků LDO Přibyslav. 
 
Usnesení č. 3/ZO-21/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod IV –  Směnná smlouva na směnu pozemků obce parcelní číslo 117/47, 117/48 a 117/25 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s textem směnné smlouvy na směnu pozemků  
obce parcelní číslo 117/47, 117/48 a 117/25 s pozemky parcelní číslo 429/19 a 
429/29. Tato směna byla odsouhlasena zastupitelstvem obce usnesením číslo 7/ZO-
15/2021. Záměr na směnu byl vyvěšen ve dnech od 21. 3. 2022 do 5. 4. 2022 na 
úřední desce obce. 
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků obce parcelní číslo 117/47, 117/48 a 
117/25 s pozemky parcelní číslo 429/19 a 429/29 a pověřuje starostu obce 
podepsáním směnné smlouvy a zajištěním vkladu na katastru nemovitostí. 
 

             Usnesení č. 4/ZO-21/2022 bylo schváleno. 



 
Bod V –  Směnná smlouva na směnu obecního pozemku parcela číslo 99/18  
 
             Předsedající seznámil zastupitelstvo s textem směnné smlouvy na směnu pozemku  
             obce parcelní číslo 99/18 s pozemkem parcelní číslo 99/9. Tato směna byla 
             odsouhlasena zastupitelstvem obce usnesením číslo 7/ZO-16/2021. Záměr na směnu 
             byl vyvěšen ve dnech od 21. 3. 2022 do 5. 4. 2022 na úřední desce obce. 
   
             Návrh usnesení: 
             Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku obce parcelní číslo 99/18 s pozemkem 
             parcelní číslo 99/9 a pověřuje starostu obce podepsáním směnné smlouvy a 
             zajištěním vkladu na katastru nemovitostí. 
 

Usnesení č. 5/ZO-21/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod VI –  Žádost o pronájem části obecního pozemku – parcelní číslo 484/1 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s žádostí majitele domu č. p. 37 o pronájem 
části obecního pozemku pod autobusovou zastávkou, parcelní číslo 484/1, v rozsahu 
asi 30 m2. Přes tuto část pozemku má žadatel také přístup na svůj pozemek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku parcelní číslo 484/1 dle 
požadavku žadatele, a pověřuje starostu obce: 
- dojednáním a zaměřením dané plochy s žadatelem 
- vyvěšením daného záměru na úřední desku obce 
- přípravou nájemní smlouvy 
 
Usnesení č. 6/ZO-21/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 

 
Bod VII –  Návrh smlouvy na prodej a koupi pozemků LDO Přibyslav 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se záměrem prodeje pozemků LDO 
Přibyslav, a současně nákup pozemků od jejich vlastníka do vlastnictví LDO Přibyslav. 
Představenstvo LDO Přibyslav doporučilo podílnickým obcím tento záměr schválit. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr LDO Přibyslav na prodej části svých pozemků a 
nákup pozemků od jejich vlastníka, v souladu s usnesením představenstva číslo 7 ze 
dne 27. 1. 2022.  
  
Usnesení č. 7/ZO-21/2022 bylo schváleno. 

 

* * * 
 

Bod VIII –  Nová pojistná smlouva obce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s obsahem nové pojistné smlouvy obce 



s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, která je uzavřená s  datem účinnosti od  
1. 4. 2022. Nová pojistná smlouva nahradila minulé dvě smlouvy, zvýšila hodnoty 
pojištěných nemovitostí a zařízení ve vlastnictví obce, hodnotu škod atd.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nové pojistné smlouvě obce s 
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a souhlasí s rozsahem dané pojistné smlouvy.  

 
Usnesení č. 8/ZO-21/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 

 
 
Bod IX – Smlouva na projekt výstavby nového Obecního úřadu 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s uzavřenou smlouvou na studii a projekt 
             nové budovy pro Obecní úřad. Výstavba nové budovy Obecního úřadu je uvedena 
             jako záměr v dokumentu „Plán rozvoje obce Sklené“. 
 
             Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu na studii a projekt nové budovy 
obecního úřadu a nemá k tomu připomínky. Dále pověřuje starostu, aby pravidelně 
informoval zastupitelstvo o průběhu prací, a dále prověřoval možnosti získání dotací 
na realizaci. 

 
             Usnesení č. 9/ZO-21/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 

 
Bod X – Servisní smlouva na údržbu vypouštěcích ventilů v KČOV 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s uzavřenou servisní smlouvou na údržbu 
vypouštěcích ventilů v KČOV s firmou ConWe s.r.o. Tato firma je dodavatelem  
těchto vypouštěcích ventilů. Důvodem uzavření smlouvy je skutečnost, že tyto 
prvky se jeví z provozu KČOV jako nezbytné pro odbornou údržbu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere danou servisní smlouvu s firmou ConWe s.r.o. na vědomí a 
nemá k ní žádné připomínky. 
              
Usnesení č. 10/ZO-21/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod XI – Žádosti o dotace z programů Kraje Vysočina 
 

- Obnova venkova Vysočiny 2022 
- Odpady – Oběhové hospodářství 2022 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s průběhem přípravy žádostí, s jejími 
obsahy a finančními rozpočty.  
 



             Návrh usnesení: 
             Zastupitelstvo obce bere dané informace k žádostem o dotace z Kraje Vysočina –  
             Obnova venkova Vysočiny 2022 a  Odpady – Oběhové hospodářství 2022 na vědomí  

a souhlasí s nimi. 
              
              Usnesení č. 11/ZO-21/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod XII – Objednávka dřeva na stání pro kontejnery na bioodpad 
  

Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že z hlediska navyšování cen produktů 
z dřeva byly obcí objednány a dodány dřevěné desky na ohrazení stání na kontejnery 
na bioodpad v předstihu pro projekt z dotace Kraje Vysočina – Odpady – Oběhové  
hospodářství 2022. 
            
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a s nákupem souhlasí. 
              
Usnesení č. 12/ZO-21/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod XIII – Žádost o kácení dřevin. 

 
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o povolení kácení dřevin na soukromých 
pozemcích za kapličkou na základě žádostí majitelů.  
            
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí. 
              
Usnesení č. 13/ZO-21/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod XIV – Různé 

 
 Cenový marketing pro nákup jednotlivých položek pro realizaci projektu 

s dotací od SZIF – Vybavení pro spolkovou činnost v obci Sklené 
 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce marketingovou studii – specifikaci, typy a 
ceny všech vybraných položek vybavení pro realizaci projektu s dotací od SZIF – 
Vybavení pro spolkovou činnost v obci Sklené. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými typy, jejich specifikací a cenami dle 
zpracované marketingové studie a ukládá starostovi zpracovat materiál „Cenový 
marketing“ pro nákup jednotlivých položek vybavení pro realizaci projektu s dotací od 
SZIF – Vybavení pro spolkovou činnost v obci Sklené.   
              
Usnesení č. 14/ZO-21/2022 bylo schváleno. 



 
 Smlouva o věcném břemeni č.: NM-014330064937/001-YPM 
 

Předsedající informoval zastupitele obce o podpisu smlouvy o věcném břemeni  
č.: NM-014330064937/001-YPM s firmou EG.D. Smlouva se týká pozemků číslo 
484/1 a 484/41, pod kterými je přípojka NN k domu č. p. 67. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a souhlasí s podpisem 
smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330064937/001-YPM“ s firmou EG.D, a.s. 

              
Usnesení č. 16/ZO-21/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

Bod XV – Závěr 
 
Zasedání bylo ukončeno v 2010 hodin. 

 


