
Z á p i s 
 

 z  10.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 22. června 2020 
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 12. 6. 2020 do 22. 6. 2020. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 
1) konstatoval, že přítomno je 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 10. řádného zasedání: 

I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 
II. Schválení závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření obce  

        za rok 2019. 
III. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019. 
IV. Rozpočtové opatření č. 2/2020 - na vědomí. 
V. Nová smlouva o odběru elektrické energie s firmou E.ON. 

VI. Smlouva s Krajem Vysočina o dotaci na opravu kapličky z Programu obnovy 
        venkova Vysočiny 2020. 

VII. Smlouva s Krajem Vysočina o dotaci na projektovou dokumentaci na doplnění 
        KČOV o zařízení na odstraňování fosforu z odpadních vod z programu  
       Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020. 

VIII. Darovací smlouva – dar Sklenskému sousedskému spolku na činnost. 
IX. Různé. 
X. Závěr. 

 
Usnesení č. 1/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 



Bod I –  Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO 
  

Starosta konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna.   
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.  
 

* * * 
 

Bod II –  Závěrečný účet obce na rok 2019 
 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 byl zveřejněn od 21. 5. 2020.  Přítomné 
seznámila se závěrečným účtem obce účetní. 
Součástí závěrečného účtu je i projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce. V 
závěru zprávy je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto bylo navrženo 
schválit závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
bez výhrad.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 a zprávu o 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad. 
 
Usnesení č. 2/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod III –  Účetní závěrka obce za rok 2019 
 

S účetní uzávěrkou obce seznámila přítomné účetní obce. 
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019. 
 
Usnesení č. 3/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod IV –  Rozpočtové opatření č.2/2020 
 

S provedenými změnami rozpočtu seznámila přítomné účetní obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020. 
 
Usnesení č. 4/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 

 
 
 



Bod V –  Nová smlouva o odběru elektrické energie s firmou E.ON. 
 

Starosta obce seznámil přítomné s novou nabídkou firmy E.ON na odběr elektrické 
energie. Tato nabídka má výhody oproti stávající smlouvě s firmou E.ON.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené pověřuje starostu obce uzavřením nové smlouvy na odběr 
elektrické energie s firmou E.ON dle předložené nabídky. 
 
Usnesení č. 5/ZO-10/2020 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod VI –  Smlouva s Krajem Vysočina o dotaci na opravu kapličky z Programu obnovy 

venkova Vysočiny 2020 
 

Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Smlouvy s Krajem Vysočina o dotaci na 
opravu kapličky z Programu obnovy venkova Vysočiny 2020, kterou vystavil Kraj 
Vysočina na základě jím schválené naší žádosti o dotaci na projekt „Obnova kaple 
Narození Panny Marie ve Skleném“. 

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje Smlouvu s Krajem Vysočina o dotaci na opravu 
kapličky z Programu obnovy venkova Vysočiny 2020. 
 
Usnesení č. 6/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod VII –  Smlouva s Krajem Vysočina o dotaci na projektovou dokumentaci  
     na  doplnění KČOV o zařízení na odstraňování fosforu z odpadních vod 
     z programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020. 

 
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Smlouvy s Krajem Vysočina o dotaci na 
projektovou dokumentaci na doplnění KČOV o zařízení na odstraňování fosforu 
z odpadních vod z programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020, 
kterou vystavil Kraj Vysočina na základě jím schválené naší žádosti o dotaci na projekt 
„Intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené – odstraňování fosforu“. 

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje Smlouvu s  Krajem Vysočina o dotaci na 
projektovou dokumentaci na doplnění KČOV o zařízení na odstraňování fosforu 
z odpadních vod z programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020 
 
Usnesení č. 7/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 



 
Bod VIII –  Darovací smlouva – dar Sklenskému sousedskému spolku na činnost. 
 
 Byla předložena ke schválení Darovací smlouva na dar Sklenskému sousedskému  
             spolku na jeho činnost. Sklenský sousedský spolek organizuje řadu společenských  
             akcí v rámci obce. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o finančním daru pro Sklenský sousedský  
spolek. Tato částka je zahrnuta v rozpočtu obce na rok 2020. 
 
Usnesení č. 8/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 

Bod IX – Různé 
 

- Městský úřad Žďár nad Sázavou požádal obec o zaslání podkladů pro 5. úplnou 
aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Žďár nad Sázavou. Součástí daných 
podkladů je také kompletní aktualizace rozvodů pitné vody a místní kanalizace v obci 
Sklené. Termín pro zaslání podkladů je do 8/2020, neposkytnutí podkladů je dle 
zákona pokutovatelné.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v rámci poskytnutí podkladů pro 5. úplnou 
aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Žďár nad Sázavou může být poskytnut 
MěÚ Žďár nad Sázavou, Odboru rozvoje a územního plánování, zpracovaný plán 
rozvodů pitné vody a místní kanalizace v obci v digitální podobě. 
 
Usnesení č. 9/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

- Požadavek Kraje Vysočina na spoluúčast obcí na financování VDV (Veřejná doprava 
Vysočiny). Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva s daným materiálem a 
předložil stanovisko obce k němu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje předložené stanovisko obce a na základě něho 
konstatuje, že obec se zatím do spolufinancování VDV nezapojí. 
 

Usnesení č. 10/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

- Smlouvy na zpracování projektů na doplnění KČOV v obci o zařízení na odstraňování 
fosforu v odpadních vodách – částečně hrazeno z dotace Kraje Vysočina. 
Starosta obce předložil návrh smlouvy s firmou Kořenovky s.r.o. na zpracování 
projektu na doplnění KČOV o zařízení na odstraňování fosforu z odpadních vod. Daná 



smlouva obsahově odpovídá předložené nabídce na zpracování uvedené projektové 
dokumentace, která byla součástí žádosti o dotaci. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby uzavřel s firmou Kořenovky s.r.o. 
(mechanická část) a s firmou 4control s.r.o. (elektrická část) smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace na doplnění KČOV o zařízení na odstraňování fosforu 
z odpadních vod. Rozsah smluv musí odpovídat nabídkám uvedených firem, které 
byly předloženy k žádosti o dotaci z programu Kraje Vysočina „Projektová příprava ve 
vodním hospodářství 2020“.  
 
Usnesení č. 11/ZO-10/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod X – Závěr 
 

Zasedání bylo ukončeno v 1955 hodin 
 

 
 
 

 
  
 

 


