
Z á p i s 
 

 z  18.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 8. listopadu 2021 
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 31. 10. 2021 do 8. 11. 2021. 
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). 
 

* * * 
 

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 18. řádného zasedání: 

I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 
II. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022. 

III. Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2021 – na vědomí. 
IV. Dohoda o zvýšení pachtovného s AGRO Měřín. 
V. Dodatek č. 4 ke smlouvě pachtovní mezi obcemi a LDO Přibyslav. 

VI. Dohoda obcí Tři Studně – Sklené o změně hranic katastrálního území. 
VII. Zateplení pulzních šachet na KČOV. 

VIII. Změna odečtového období vodoměrů. 
IX. Smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací. 
X. Různé. 

XI. Závěr. 

Usnesení č. 1/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 
Bod I –  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
  

Předsedající konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna, kromě 
usnesení číslo 6/ZO-17/2021. Dopis na CHKO Žďárské vrchy s připomínkami nebyl po 
odborných konzultacích odeslán.    
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.  



Bod II –  Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok 2022 
a podal vysvětlení k jednotlivým položkám rozpočtu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2022  
a nemá k němu připomínky. 
 
Usnesení č. 2/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod III –  Rozpočtové opatření č. 6/2021 a 7/2021 
 

 S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtových opatření č. 6/2021 a 7/2021 
seznámila přítomné účetní obce.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021 a 7/2021. 
 
Usnesení č. 3/ZO-18/2021 bylo schváleno. 

 

* * * 
 

Bod IV –  Dohoda o zvýšení pachtovného s AGRO Měřín 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem dohody od AGRO Měřín, a. s., o 
zvýšení pachtovného za rok 2021 za každý hektar propachtované půdy, kterou 
předsedající za obec podepsal. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem dohody od AGRO Měřín, a. s., o zvýšení 
pachtovného za rok 2021 za každý hektar propachtované půdy. 
 
Usnesení č. 4/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod V –  Dodatek č. 4 ke smlouvě pachtovní mezi obcemi a LDO Přibyslav 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě pachtovní 
mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem 
v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě pachtovní 
mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem 
v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 a pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 



Usnesení č. 5/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod VI –  Dohoda obcí Tři Studně – Sklené o změně hranic katastrálního území 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem dohody „Dohoda obcí dle § 26 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 vyhlášky  
č. 357/2013 Sb.“, mezi obcemi Sklené a Tři Studně o změně hranic katastrálních 
území mezi uvedenými obcemi. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené souhlasí s návrhem dohody „Dohoda obcí dle § 26 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 vyhlášky  
č. 357/2013 Sb.“, mezi obcemi Sklené a Tři Studně o změně hranic katastrálních 
území mezi uvedenými obcemi. 
 
Usnesení č. 6/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 

 
Bod VII –  Zateplení pulzních šachet na KČOV 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem zateplení pulzních šachet na 
KČOV a předpokládanými náklady na toto zateplení. Největší část nákladů tvoří nákup 
modřínového dřeva. Zateplením by se měl zajistit bezproblémový provoz v zimě, 
přijatelný vzhled nádrží a delší životnost těchto nádrží.  

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s realizací zateplení pulzních šachet KČOV a předpokládanou 
výší nákladů. 
 
Usnesení č. 7/ZO-18/2021 bylo schváleno.  
 

* * * 
 

Bod VIII –  Změna odečtového období vodoměrů. 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem na změnu odečtového období na 
vyúčtování vodného a stočného u jednotlivých nemovitostí v obci. Dosud bylo 
odečtové období od července do června a stav vodoměru se hlásil k 30. 6. Od roku 
2022 bude odečtové období kalendářní rok, stav vodoměru se bude hlásit k 31. 12.  
Daná změna zlepší vyúčtování vodného a stočného. V roce 2021 je tedy třeba nahlásit 
spotřebu vody ke konci roku, vodné a stočné bude vyúčtováno za období červenec – 
prosinec 2021 začátkem roku 2022. 

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu odečtového období vodného a stočného u 
jednotlivých nemovitostí v obci ze 6. měsíce daného roku na 12. měsíc. 
 
Usnesení č. 8/ZO-18/2021 bylo schváleno. 



* * * 
 
Bod IX –  Smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací 
 

- Starosta obce předložil zastupitelstvu návrhy smluv na zajištění zimní údržby místních 
komunikací v obci v zimním období 2021 - 2022. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené odsouhlasilo předložené návrhy smluv na zajištění zimní 
údržby komunikací v zimním období 2021 – 2022 a pověřuje starostu uzavřením 
uvedených smluv. 
 
Usnesení č. 9/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod X – Různé 
 

      -      KoPÚ Krucemburk – výzva k projednání návrhu nového uspořádání pozemků 
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o návrhu nového uspořádání pozemků 
v katastrálním území Krucemburk a části katastrálního území Hluboká, Staré Ransko  
a Vojnův Městec, které se týkají pozemků obhospodařovaných LDO Přibyslav,  
ve kterém je obec podílníkem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nového uspořádání pozemků v katastrálním 
území Krucemburk a části katastrálního území Hluboká, Staré Ransko a Vojnův 
Městec, které se týkají pozemků obhospodařovaných LDO Přibyslav, ve kterém je 
obec podílníkem. 
 
Usnesení č. 10/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 
 

      -    Nedokončené investice 
Předsedající informoval zastupitelstvo, že v nedokončených investicích jsou na dvou 
účtech hospodaření obce dle inventury náklady. Jedná se o nerealizované investice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s odepsáním těchto nákladů a zaúčtování jako zmařenou 
investici. 
 
Usnesení č. 11/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 
 

      -    Rozšíření sběru tříděného odpadu v obci 
Na základě změny zákonů o odpadovém hospodářství musí obec doplnit nádoby na 
tříděný odpad, tj. o nádobu na kovové obaly a o nádobu na textil. Předsedající 
seznámil přítomné se zajištěním těchto nádob. Od firmy AVE je už nabídka, od 
systému na textilní odpad TEXTILECO zatím nikoliv. 
 



 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedajícího uzavřením smlouvy s firmou AVE na 
dodávku nádoby 240 l na kovové odpady a jejich svoz dle předložené nabídky firmy 
AVE, a nadále zjišťovat firmu na dodávku kontejneru na textil a jeho svoz. 
 
Usnesení č. 12/ZO-18/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod XII – Závěr 
 
Zasedání bylo ukončeno v 1920 hodin. 
 
 

 
 


