Zápis
z 23. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 30. 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 (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. 6. 2022 do 30. 6. 2022.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 5 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 23. řádného zasedání:
I.
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II.
Změna č. II územního plánu obce Sklené.
III.
Různé.
IV.
Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-23/2022 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 – Změna č. II územního plánu obce Sklené
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem změny č. II územního plánu obce
Sklené. Tato změna reaguje na požadavky občanů s trvalým pobytem v obci, které
byly vzneseny od poslední změny č. I územního plánu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání předloženého návrhu změny č. II územního plánu
obce Sklené:
I. schvaluje
a) pořízení změny č. II územního plánu Sklené
b) obsah změny č. II územního plánu Sklené, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
b) určeným zastupitelem pro pořízení změny č. II bude starosta obce, zastupitel
obce
II. stanoví, že změna č. II bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl.
stavebního zákona
III. schvaluje žádost obce dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
o pořízení změny č. II územního plánu Sklené
Usnesení č. 2/ZO-23/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Různé
-

DSO – Mikroregion Žďársko
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s průběhem 2. členské schůze
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko. Jednání se především týkalo
schválení rozpočtu na rok 2022 a diskutovalo se o nákladech na další období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a souhlasí s poplatkem na fixní
náklady svazku ve výši 10,- Kč na trvale bydlícího obyvatele od roku 2023. Současně
schvaluje příspěvek 4 772,- Kč za obec na „Studii o odpadech“.
Usnesení č. 3/ZO-23/2022 bylo schváleno.
*

Bod IV – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1930 hodin.

*

*

