Zápis
z 24. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 8. září 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 30. srpna 2022 do 8. září 2022.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomni jsou 4 členové 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 24. řádného zasedání:
I.
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II.
Změna č. II územního plánu obce Sklené – nabídka zpracování.
III.
Pachtovní smlouva na pronájem části pozemku parcela č. 484/1.
IV.
Nákup druhého rezervního čerpadla na KČOV.
V.
Realizace cesty ke KČOV – zvýšení ceny.
VI.
Změna užití části pozemku v k. ú. Staré Ransko.
VII.
Rozpočtová opatření č. 4/2022 a 5/2022.
VIII.
Různé.
IX.
Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-24/2022 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 podal informaci zastupitelstvu obce o cenové nabídce od Studio-P ze
Žďáru nad Sázavou na zpracování změny č. II ÚP obce Sklené, včetně termínu
realizace. Dále informoval předsedající zastupitelstvo o tom, že z hlediska termínu
zpracování poslal už na uvedenou firmu objednávku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou od projekčního ateliéru Studio-P ze Žďáru
nad Sázavou na zpracování změny č. II ÚP obce Sklené a bere na vědomí informaci o
zaslání objednávky. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o
dílo na výše uvedené práce s projekčním ateliérem Studio-P.
Usnesení č. 2/ZO-24/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Pachtovní smlouva na pronájem části pozemku parcela číslo 484/1
Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh pachtovní smlouvy na pronájem části
pozemku parcelní číslo 484/1 (pod zastávkou autobusu) o výměře 62 m2 s žadateli.
Pachtovné bude činit 0,50 Kč/m2, to je 31,- Kč za rok. Dále informoval předsedající
zastupitelstvo, že záměr na pronájem uvedeného pozemku byl vyvěšen na úřední
desce od 28. 7. 2022 do 12. 8. 2022. K danému záměru nepřišla žádná připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou pachtovní smlouvou a ukládá starostovi
obce danou smlouvu uzavřít s žadateli.
Usnesení č. 3/ZO-24/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Nákup druhého rezervního čerpadla na KČOV.
Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že bylo nakoupeno druhé rezervní
čerpadlo na KČOV od firmy VODASERVIS s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a souhlasí s nákupem čerpadla.
Usnesení č. 4/ZO-24/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Realizace cesty ke KČOV – zvýšení ceny
Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že v srpnu 2022 byla dokončena oprava
příjezdové komunikace k obecní KČOV. Na opravu jsme čerpali dotaci Kraje Vysočina
z programu „Obnova venkova Vysočiny 2022“. Celková cena na realizaci uvedeného
projektu oproti nabídce vzrostla z důvodu větší šíře komunikace proti původnímu
záměru. Rozšíření bylo schváleno během realizace z důvodu bezpečnějšího pohybu
vozidel po této komunikaci – musejí ke KČOV couvat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a souhlasí s nárůstem konečné
ceny oproti nabídce z uvedených důvodů.
Usnesení č. 5/ZO-24/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Změna užití části pozemku v k.ú. Staré Ransko.
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o požadavku na změnu využití pozemku
v k. ú. Staré Ransko, který je spravován LDO Přibyslav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a souhlasí se změnou využití
daného pozemku.
Usnesení č. 5/ZO-24/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Rozpočtová opatření č. 4/2022 a 5/2022.
S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 4/2022 a 5/2022
seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2022.
Usnesení č. 6/ZO-24/2022 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Různé
-

Projekční dokumentace nového obecního úřadu pro stavební povolení
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zpracovanou projektovou dokumentací
nového obecního úřadu pro stavební povolení a s rozpočtem na realizaci stavební
části.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a ukládá starostovi obce podat
žádost o stavební povolení na výstavbu nového obecního úřadu.
Usnesení č. 7/ZO-23/2022 bylo schváleno.
-

Obecní kronika
Na základě vlastní žádosti ukončila vedení obecní kroniky současná kronikářka obce.
Byla jmenována nová kronikářka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a ukládá starostovi obce
proplatit odstupující kronikářce odměnu za rok 2021.
Usnesení č. 8/ZO-24/2022 bylo schváleno.

- Dohoda o provedení práce s místostarostou obce (zateplení šachet KČOV)
Předsedající seznámil zastupitele se zněním dohody o provedení práce
s místostarostou obce na zateplení šachet KČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s místostarostou
obce na zateplení šachet KČOV.
Usnesení č. 9/ZO-24/2022 bylo schváleno.
-

Uložení volných peněžních prostředků na termínované vklady – informace
Předsedající informoval zastupitelstvo o uložení volných peněžních prostředků
z běžného účtu na termínované vklady u Komerční banky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.
Usnesení č. 10/ZO-24/2022 bylo schváleno.

Bod IX – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 2000 hodin.

