
Z á p i s 
 

z  3.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 27. února 2023  
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 17. února 2023 do 27. února 2023. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že přítomno je v době zahájení 5 členů zastupitelstva, od 1810 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 3. řádného zasedání: 

 
I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

II. Nákup nádob na posypový materiál 
III. Žádost AGRO Měřín o rozšíření předmětu pachtovní smlouvy 
IV. Výstavba nové budovy obecního úřadu - informace 
V. OZV č. 1/2023 – o ochraně veřejné zeleně  

VI. Žádost o dotaci z programů Kraje Vysočina 
- Obnova venkova Vysočiny 2023 
- Odpady – Oběhové hospodářství 2023 

VII. Informace - žádost o přeložku obecní kanalizace na pozemku p. č. 117/47 
VIII. Různé 

IX. Závěr 
 

Usnesení č. 1/ZO-3/2023 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 –  Nákup nádob na posypový materiál 
 

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o nákupu čtyř nádob na posypový materiál, o 
jejich rozmístění v rámci obce a o nákupu posypového materiálu do nich.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem čtyř nádob a posypového materiálu a nemá 
připomínky k jejich umístění po obci.  
 
Usnesení č. 2/ZO-3/2023 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod III –  Žádost AGRO Měřín o rozšíření předmětu pachtovní smlouvy 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s obdrženou žádostí AGRO – Měřín, a. s., 
o rozšíření předmětu pachtovní smlouvy o část parcely č. 357 v k. ú. obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce v současné době nesouhlasí s rozšířením předmětu pachtovní smlouvy 
s AGRO – Měřín, a. s. Dále pověřuje starostu obce, aby dané stanovisko sdělil žadateli. 
 
Usnesení č. 3/ZO-3/2023 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod IV –  Výstavba nové budovy obecního úřadu - informace 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem jednání v KB, a. s., ohledně 
případného poskytnutí úvěru na výstavbu nové budovy obecního úřadu a dále o průběhu 
zpracování projektové dokumentace na realizaci. Zastupitelstvo dále projednalo výsledky 
diskuse s občany na prezentaci záměru výstavby nové budovy obecního úřadu. 
 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a pověřuje starostu obce 
následujícím: 

- zjistit u další banky úvěrové podmínky na poskytnutí úvěru 
- připravit návrh termínového průběhu realizace daného projektu z hlediska 

získaných informací v KB, a. s., a další zvolené banky 



- optimalizovat náklady z hlediska informací o úvěrech, dokumentace k realizaci a 
funkčnosti   

 
Usnesení č. 4/ZO-3/2023 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod V –  OZV č. 1/2023 – o ochraně veřejné zeleně 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023  
o ochraně veřejné zeleně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem OZV č. 1/2023 o ochraně veřejné zeleně a pověřuje 
starostu do konce dubna 2023: 
      - zapracovat do návrhu připomínky zastupitelů 
      - nechat prověřit návrh kompetentními orgány 
 
Usnesení č. 5/ZO-3/2023 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod VI –  Žádost o dotaci z programů Kraje Vysočina 
- Obnova venkova Vysočiny 2023 
- Odpady – Oběhové hospodářství 2023 

  
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s obsahem podané žádosti o dotaci z dotačního 
programu Kraje Vysočina „Obnova venkova Vysočiny 2023“. Žádost se týká opravy místní 
komunikace kolem nemovitostí č. p. 1 , 2, 28, 55.  
Dále předsedající seznámil zastupitelstvo s připravovanou žádostí o dotaci z dalšího 
dotačního programu Kraje Vysočina „Odpady – Oběhové hospodářství 2023“ pod názvem 
„Zastřešení stání na kontejnery“. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu „Obnova venkova 
Vysočiny 2023“ a nemá k ní připomínky. 
Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci z programu 
„Odpady – Oběhové hospodářství 2023“ v předloženém rozsahu a s uvedeným názvem. 
 
Usnesení č. 6/ZO-3/2023 bylo schváleno.  
 

* * * 
 

Bod VII –  Informace - žádost o přeložku obecní kanalizace na pozemku p. č. 117/47 
 

Předsedající informoval zastupitelstvu obce o žádosti majitele pozemku o přeložení části 
obecní kanalizace vedoucí přes pozemek p. č. 117/47 z důvodu záměru výstavby rodinného 



domu na dané parcele, a o zaslaném souhlasném stanovisku obce – kanalizaci přeložit lze, 
nesmí být narušena její funkce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a nemá k ní připomínky. 
 
Usnesení č. 7/ZO-3/2023 bylo schváleno.  
 

* * * 
 

Bod VIII – Různé 
 

- Termínovaný účet u KB, a. s. 
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o uložení volných prostředků obce na 
termínovaný účet na dobu 1 roku z důvodu situace kolem výstavby nové budovy obecního 
úřadu – posunutí termínu případného zahájení stavby na začátek roku 2024. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí a nemá k danému postupu připomínky. 
 
Usnesení č. 8/ZO-3/2023 bylo schváleno. 
 
- Rozpočtové opatření č. 9/2022 

S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 9/2022 
seznámila přítomné účetní obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2022. 
 
Usnesení č. 9/ZO-3/2023 bylo schváleno.  
 

 * * * 
 

 
Bod X – Závěr 
Zasedání bylo ukončeno v 1930hodin. 
 


