Zápis
z 22. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 20. června 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 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 8. 6. 2022 do 20. 6. 2022.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 7 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 22. řádného zasedání:
I.
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II.
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021.
III.
Schválení účetní závěrky obce za rok 2021.
IV.
Rozpočtové opatření č. 3/2022 - na vědomí.
V.
Darovací smlouvy (Sklenský sousedský spolek, Domácí hospic Vysočina).
VI.
Žádost od ACTIVE Žďár nad Sázavou o prominutí místního poplatku z pobytu.
VII.
Schválení studie na nový obecní úřad.
VIII.
Dohoda o provedení práce se starostou obce (údržba a obsluha KČOV)
a místostarostou obce (údržba a obsluha zdrojů pitné vody).
IX.
Stav žádosti o dotaci z Kraje Vysočina – Odpady – Oběhové hospodářství 2022.
X.
Změna č. 2 územního plánu obce Sklené – informace.
XI.
Různé.
XII.
Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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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 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 byl zveřejněn od 21. května 2022.
Přítomné seznámila se závěrečným účtem obce účetní obce.
Součástí závěrečného účtu je i projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce. V
závěru zprávy je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto bylo navrženo
schválit závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
Usnesení č. 2/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod III – Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
S účetní závěrkou obce seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021.
Usnesení č. 3/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod IV – Rozpočtové opatření č.3/2022
S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2022
seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022.
Usnesení č. 4/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod V – Darovací smlouvy (Sklenský sousedský spolek, Domácí hospic Vysočina)
Předsedající předložil ke schválení darovací smlouvu se Sklenským
sousedským spolkem pro jeho činnost v roce 2022 a darovací smlouvu s Domácím
hospicem Vysočina pro rok 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje darovací smlouvu se Sklenským
sousedským spolkem pro jeho činnost v roce 2022 a darovací smlouvu s Domácím
hospicem Vysočina pro rok 2022.
Usnesení č. 5/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod VI – Žádost od ACTIVE Žďár nad Sázavou o prominutí místního poplatku z pobytu
Předsedající seznámil přítomné s žádostí ACTIVE Žďár nad Sázavou o prominutí
poplatku za ubytování skupiny Ukrajinců v období od 1. 4. 2022 do 5. 6. 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo v rámci obce, jako správce místních poplatků podle ustanovení § 16b
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., z moci úřední promíjí poplatek dle Obecně
závazné vyhlášky obce č. 1/2021 za pobyt ukrajinským občanům, ubytovaným
v ubytovacím zařízení ACTIVE Žďár nad Sázavou ve dnech 1. 4. 2022 do 5. 6. 2022.
Dále pověřuje předsedajícího, aby toto rozhodnutí sdělil žadateli.
Usnesení č. 6/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod VII – Schválení studie na nový obecní úřad
Předsedající seznámil přítomné se zpracovanou studií na výstavbu nového obecního
úřadu, zpracovaného projektantem, na základě uzavřené smlouvy o dílo. Nad
předloženým materiálem proběhla diskuze, ze které vyplynulo několik připomínek,
které by měly být zahrnuty do dokumentace pro stavební povolení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje předloženou studii na výstavbu nového
obecního úřadu a pověřuje předsedajícího, aby vzniklé připomínky ke studii zaslal
projektantovi, aby byly zahrnuty do dokumentace pro stavební povolení.
Usnesení č. 7/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod VIII – Dohoda o provedení práce se starostou obce (údržba a obsluha KČOV)
a s místostarostou obce (údržba a obsluha zdrojů pitné vody)
Předsedající seznámil zastupitele se zněním dohody o provedení práce se
starostou obce na údržbu a obsluhu KČOV a s místostarostou obce na údržbu a
obsluhu zdrojů pitné vody. Součástí uvedených dohod o provedení práce je také
specifikace činností prováděných v rámci údržby a obsluhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce se starostou
obce na údržbu a obsluhu KČOV a s místostarostou obce na údržbu a obsluhu zdrojů
pitné vody.
Usnesení č. 8/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod IX – Stav žádosti o dotaci z Kraje Vysočina – Odpady – Oběhové hospodářství 2022
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se stavem žádosti o dotaci z Kraje Vysočina
- Odpady – Oběhové hospodářství – Výstavba dvou stání na kontejnery. Naše žádost
nebyla schválena, protože bylo podáno velké množství žádostí a byl malý limit
finančních prostředků na tuto dotaci. Dle sdělení z Kraje Vysočina jsme získali málo
bodů. I přes zamítnutí dotace doporučuje předsedající v připravené realizaci dvou
stání na kontejnery na bioodpad pokračovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o tom, že jsme nezískali dotaci z Kraje
Vysočina na vybudování dvou stání na kontejnery na bioodpad a schvaluje
vybudování dvou stání na kontejnery z rozpočtu obce.
Usnesení č. 9/ZO-22/2022 bylo schváleno.
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Bod X – Změna č. 2 územního plánu obce Sklené - informace
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se základními informacemi získanými k
případné realizaci změny č. 2 územního plánu obce Sklené. Navrhuje na základě tří
žádostí občanů a jedné potřeby obce provést změnu č. 2 územního plánu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci o případné změně územního plánu
na vědomí a pověřuje předsedajícího realizovat všechny potřebné kroky, abychom
zrealizovali změnu č. 2 územního plánu obce buď ve zkráceném postupu, popřípadě
ve standardním postupu.
Usnesení č. 10/ZO-22/2022 bylo schváleno.

*

*

*

Bod XI – Různé
-

Revize dětského hřiště
Předsedající předložil zastupitelstvu obce nabídku na pravidelnou revizi dětského
hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním revize dětského hřiště za nabídnutou
cenu.
Usnesení č. 11/ZO-22/2022 bylo schváleno.

-

MAS Havlíčkův kraj
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s průběhem členské schůze MAS Havlíčkův
kraj a s odsouhlasenou výší příspěvku 10,- Kč na trvale bydlícího občana.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere informaci na vědomí a souhlasí s proplacením
příspěvku 10,- Kč na jednoho trvale bydlícího občana.
Usnesení č. 12/ZO-22/2022 bylo schváleno.

-

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 17. 5. 2018 mezi obcí a LDO
Přibyslav
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obsahem dodatku č. 5 ke smlouvě ze dne
17. 5. 2018 o zemědělském pachtu mezi obcemi Lesního družstva obcí a Lesním
družstvem obcí Přibyslav. Dodatek doplňuje změny v katastru nemovitostí z důvodu
realizovaných pozemkových úprav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 17. 5. 2018 o
zemědělském pachtu mezi obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí
Přibyslav.
Usnesení č. 13/ZO-22/2022 bylo schváleno.

*
Bod XII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 2015 hodin.

*

*

