Zápis
z 1. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 10. prosince 2018
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 30. 11. 2018 do 10. 12. 2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že 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 1. řádného zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválení rozpočtu na rok 2019.
Rozpočtová opatření.
Schválení skutečných nákladů na přeložku sítí od CETIN.
Schválení smlouvy i firmou IPI (příprava a realizace výběrového řízení na
realizaci Projektu „Modernizace vodojemu a vodních zdrojů“).
Různé.
Závěr.

Usnesení č. 1/ZO-1/2018 bylo schváleno.

*

*

*

Bod I – Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Na ustavujícím zasedání ZO bylo schváleno, že členové výborů budou jmenováni na
dalším zasedání ZO. Do finančního výboru a do kontrolního výboru byli doplněni
chybějící členové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje jmenování členů kontrolního a finančního
výboru.
Usnesení č. 2/ZO-1/2018 bylo schváleno.
Ostatní usnesení byla splněna.
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.
*

*

*

Bod II – Schválení rozpočtu obce na rok 2018
K návrhu rozpočtu, který byl zveřejněn v termínu 21. 11. – 10. 12. 2018, nebyly
připomínky.
Příjmy: 3 807 084,- Kč
Výdaje: 2 744 200,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2019.
Usnesení č. 3/ZO-1/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Rozpočtová opatření č. 6/2018, 7/2018 a 8/2018 na vědomí
S provedenými rozpočtovými opatřeními byli přítomní seznámeni.
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 ze dne
25. 9. 2018, rozpočtové opatření č. 7/2018 ze dne 7. 10. 2018 a rozpočtové opatření
č. 8/2018 ze dne 9. 11. 2018.
Dále je nutné navýšit rozpočet v § 2212 – místní komunikace, aby bylo možné uhradit
faktury za provedené stavební práce na rekonstrukci místních komunikací – úsek číslo
1, 2, 3 a 4 a přeložky SEK.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 9, kterým
bude navýšen § 2212 – místní komunikace.

Usnesení č. 4/ZO-1/2018 bylo schváleno.
Bod IV – Schválení skutečných nákladů na přeložku sítí od CETIN
Přeložka sítí telekomunikací musela být provedena kvůli rekonstrukci komunikací
- úsek 1, 2, 3 a 4. Od firmy CETIN jsme dostali oznámení o ukončení realizace
překládky a fakturu na doplatek nákladů na překládku.
Bylo konstatováno, že celková cena za překládku Kč (záloha a doplatek) odpovídá
hodnotě nákladů překládky tak, jak bylo smluvně dohodnuto s firmou CETIN.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje úhradu faktury za doplatek na překládku sítí
elektronických komunikací.
Usnesení č. 5/ZO-1/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Schválení smlouvy s firmou IPI (příprava a realizace výběrového řízení na realizaci
projektu „Modernizace vodojemu a vodních zdrojů“)
Obec obdržela dotaci na realizaci projektu „Modernizace vodojemu a vodních zdrojů
v obci Sklené“. Podmínkou pro uzavření smlouvy se Státním fondem životního
prostředí ČR na čerpání financí z dané dotace je nutno realizovat výběr firmy
pro realizaci daného projektu v souladu s platnými zákony pro výběrová řízení.
Z hlediska složitosti a dodržení transparentnosti daného výběrového řízení byla
vybrána pro jeho realizaci firma IPI s. r. o. Žďár nad Sázavou, která má s těmito
činnostmi zkušenosti.
Firma IPI s. r. o. předložila návrh smlouvy na zpracování zadávací dokumentace
a zorganizování výběrového řízení. Náklady uvedené v dané smlouvě odpovídají
nákladům, které jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu přidělené dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje uzavření smlouvy na zpracování zadávací
dokumentace a zorganizování výběrového řízení na realizaci projektu „Modernizace
vodojemu a vodních zdrojů v obci Sklené“ s firmou IPI s. r. o. Žďár nad Sázavou
Usnesení č. 6/ZO-1/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Různé
Hospodaření s odpady
Na základě trvale vzrůstajících nákladů za svoz všech odpadů a zvyšování částky,
kterou obec na tyto činnosti musí doplácet, zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání
nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o poplatku za odpad. Poplatek za odpad se

navyšoval v obci naposledy od ledna 2013.
V rámci řešení situace kolem nákladů za svoz všech odpadů je nutno řešit danou
situaci také s provozovateli penzionů a firem umístěných v obci, které využívají obcí
organizovaný systém, podobně jak je to řešeno v okolních obcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadů.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce projednat s provozovateli penzionů a
firem na území obce uzavření smlouvy a spolupodílnictví při likvidaci komunálního
odpadu tříděného i netříděného.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 3. 2018
Usnesení č. 7/ZO-1/2018 bylo schváleno.
Zdroje pitné vody a ČOV
Za péči o obecní zdroje pitné vody a ČOV budou vyplaceny odměny za rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměn za péči o obecní zdroje pitné vody a za
péči o ČOV.
Usnesení č. 8/ZO-1/2018 bylo schváleno.
Inventarizační komise
K provedení inventarizace majetku jmenoval starosta obce inventarizační komisi.
Dále byly podány následující informace:
- Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z jednání představenstva LDO
- Informace o výhledovém navyšování poplatku za rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity (pravděpodobně budou sloučeny do jednoho poplatku)
- Informace ke zpřísňujícím se podmínkám pro likvidaci odpadních vod (novela
vodního zákona) – kontrola likvidace odpadů z existujících soukromých žump
- Občanům obce bude doručeno přání k nadcházejícím Vánocům
- Předběžný souhlas s pořízením pamětní tabule o rodině Málkových na místě
po č. p. 6 – Málkovo. Pamětní tabule bude předložena zastupitelstvu ke schválení
- Je možné požádat o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb – využila by se
na opravu kapličky

Bod VII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1935 hodin.

