
Z á p i s 
 

 z  11.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 14. září 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 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že přítomno je 5 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 11. řádného zasedání: 
I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 
II. Hodnocení plnění rozpočtu za leden – srpen 2020.  
III. Rozpočtová opatření – na vědomí. 
IV. Projekt „Revitalizace studny S1“. 
V. Oprava vrtu. 
VI. Realizace projektu „Obnova kaple Narození Panny Marie ve Skleném“. 
VII. Doplnění šachty vrtu na pitnou vodu. 
VIII. Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu PČR – informace. 
IX. Různé. 
X. Závěr. 

 
 

Usnesení č. 1/ZO-11/2020 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 –  Hodnocení plnění rozpočtu za leden – srpen 2020 
 

Účetní obce se zabývala především zhodnocením daňových výnosů za prvních 8 měsíců 
roku 2020. Vzhledem k tomu, že obce dostaly jednorázový daňový bonus, jsou daňové 
příjmy ve výši 67 % ročního rozpočtu, což je v pořádku.  
Příjmy celkem – 70 % ročního rozpočtu. 
Výdaje celkem – 40 % ročního rozpočtu – zatím se neplatily žádné větší investiční akce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí předložené hodnocení rozpočtu na leden 
– srpen 2020.  
 
Usnesení č. 2/ZO-11/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod III –  Rozpočtová opatření – na vědomí 
 

S provedenými změnami rozpočtu seznámila přítomné účetní obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020. 
 
Usnesení č. 3/ZO-11/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod IV –  Projekt „Revitalizace studny S1“ 
 

Starosta obce seznámil se záměrem požádat o dotaci na projekt „Revitalizace 
studny S1“ a s informací SFŽP k tomuto záměru. Současně předložil nabídku firmy  
IMC projekce s. r. o. s nabídkou na zpracování projektu a odborný posudek.  
Současně předložil smlouvu o dílo na uvedené práce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na projekt 
„Revitalizace studny S1“ na SFŽP a schvaluje uzavřenou „Smlouvu o dílo“ s firmou 
IMC projekce s. r. o. na zpracování projektové dokumentace a odborného posudku. 
 
Usnesení č. 4/ZO-11/2020 bylo schváleno. 
 

* * * 



Bod V –  Oprava vrtu V1  (sloučený bod s bodem VII - Doplnění šachty vrtu na pitnou vodu)  
 

Starosta obce seznámil přítomné se situací v šachtě vrtu V1 (vývěr vody z vrtu) a 
řešením tohoto problému. Současně předložil nabídku od firmy VODASERVIS na 
drobnou úpravu technologických zařízení v šachtě, včetně nutnosti šachtu odvodnit.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené pověřuje starostu obce realizací uvedených opatření 
k odstranění vývěru vody z vrtu v šachtě a souhlasí s objednávkou pro firmu 
VODASERVIS.  
 
Usnesení č. 5/ZO-11/2020 bylo schváleno. 

 
 

* * * 
 

Bod VI –  Realizace projektu – „Obnova kaple Narození Panny Marie ve Skleném“ 
 

Starosta obce seznámil přítomné s průběhem realizace projektu „Obnova kaple 
Narození Panny Marie ve Skleném“. Během odstranění staré omítky se zjistil špatný 
stav části elektroinstalace, kterou bylo nutno urychleně opravit. Dále bylo zjištěno, že 
je nutno vyměnit část děravých svodů a poškozených objímek, a proti padajícímu listí 
je nutno vložit do žlabu ochranné sítě (listí ucpává odtok).  

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje vystavení objednávky na opravu elektroinstalace 
v kapli Narození Panny Marie, a dále na výměnu děravých svodů a poškozených 
objímek a doplnění ochranných sítí do žlabů proti padajícímu listí.  
 
Usnesení č. 6/ZO-11/2020 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 

Bod VII –  Doplnění šachty vrtu na pitnou vodu – viz. bod V 
 
 

* * * 
 

Bod VIII –  Volby do zastupitelstev krajů a Senátu - informace 
 
 Zapisovatelka volební komise pro volební okrsek Sklené seznámila přítomné 

s přípravou voleb do Krajských zastupitelstev a Senátu PČR. Zastupitelstvo obce bere 
dané informace na vědomí. 
 
 

* * * 



Bod IX – Různé 
 

- Starosta obce a ekonomka seznámili přítomné s nabídkami na úpravu webových 
stránek obce dle platných zákonů od firmy XART s. r. o. z Velkého Meziříčí a s poznatky 
z jednání s touto firmou. Firma XART předložila dvě nabídky: 
Varianta A – řešení dle šablony  
Varianta B – kreativní řešení pro obec  
Na zajištění nových webových stránek lze získat dotaci z Kraje Vysočina, budou-li 
krajem dotace vypsány na rok 2021. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu s ekonomkou obce projednat s firmou XART do 
12/2020 následující řešení: 
         - Realizace varianty A, nebude-li možno získat dotaci 
         - Realizace varianty B v případě získání dotace 
 
Usnesení č. 7/ZO-11/2020 bylo schváleno. 
 
 
 

Bod X – Závěr 
 
Zasedání bylo ukončeno v 2000 hodin. 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

 


