
Z á p i s 
 

z  2.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 28. 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 20. 12. 2018 do 28. 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 2. řádného zasedání: 

 
I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 

II. Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2019. 
III. Změna odměňování zastupitelů.  
IV. Různé. 
V. Závěr. 

 
Usnesení č. 1/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod I –  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
 

Všechny body usnesení jsou průběžně plněny.   
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.  
 

 
 
 



Bod II –  Kalkulace vodného a stočného na rok 2019 
 

Byla vypracována kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019. Podle této 
kalkulace by ceny vody zůstala 18,- Kč/m3 a cena stočného by se navýšila na 14,- 
Kč/m3.  
Protože odečet vodoměrů se provádí vždy k 30. červnu, bude k datu 6/2019 proveden 
znovu propočet vodného a stočného a následně upravena cena za vodné a stočné pro 
období 7/2019 až 6/2020 tak, aby celoroční náklady a výnosy byly vyrovnané.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje kalkulaci vodného a stočného na rok 2019. 
 
Usnesení č. 2/ZO-2/2018 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod III –  Změna odměňování zastupitelů 
 

Na základě nařízení vlády č. 202/2018 ze dne 4. září 2018, kterým se mění nařízení 
vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
zastupitelé rozhodli o navýšení odměn zastupitelům. 
Zvýšené odměny budou vypláceny od 1. ledna 2019. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje navýšení odměn zastupitelů a jejich vyplácení od 
1. ledna 2019. 

 
Usnesení č. 3/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 

Bod IV – Různé 
 
       -      Firma IPI s. r. o. Žďár nad Sázavou poslala k odsouhlasení dokumenty k výběrovému 
               řízení na dodavatele realizace projektu „Modernizace vodojemu a vodních zdrojů 
               v obci Sklené“, na který jsme obdrželi dotaci (návrh smlouvy o dílo pro zhotovitele, 
               zadávací podmínky pro výběrové řízení, výzva k podání nabídky, návrh smlouvy  

  o pozáručním servisu). Dané dokumenty budou připomínkovány a vráceny firmě  
  IPI s. r. o. 
 

- Obec obdržela od majitele nemovitosti Sklené 37 žádost o vydání souhlasu k těmto 
bodům: 

a) s připojením domácích rozvodů užitkové vody na akumulační nádrž, do které 
jímá dešťovou vodu a chce ji využívat na splachování WC a praní 

b) se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do veřejné 
kanalizace 



c) s odváděním odpadní vody vzniklé ze srážkové vody v domě do veřejné 
kanalizace.  

             K dané žádosti byla přiložena technická dokumentace řešení – situační náčrt  
             a situační schéma. V předloženém řešení bude pro měření užitkové vody 
             z akumulační nádrže spotřebované v domě osazen v okruhu nový vodoměr. Vodné se  
             tedy bude počítat dle stávajícího vodoměru na pitnou vodu a stočné součtem 
             z vodoměru na pitnou vodu a z vodoměru v okruhu na užitkovou vodu z akumulační  
             nádrže. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sklené souhlasí s připojením domácích rozvodů užitkové vody na 
akumulační nádrž, se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do 
veřejné kanalizace a s odváděním odpadní vody vzniklé ze srážkové vody v domě do 
veřejné kanalizace – žadatel majitel nemovitosti Sklené 37. K datu zprovoznění bude 
uzavřena mezi obcí a žadatelem nová „Smlouva o odvádění odpadních vod do 
jednotné kanalizace a jejich čištění“. 
 
Usnesení č. 4/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

- Obci byla předložena studie jímání vody (Biotopy Sklené) na p. č. 187/3 (pozemek 
žadatele) a na p. č. 142/27 (obecní pozemek). Cílem řešení je zadržet co nejvíce vody 
v krajině. Řešitel studie navrhuje rozdělit realizaci na 2 akce, přičemž obec by podala 
žádost o dotaci na stavbu na jejím pozemku, kde by byl vybudován rybníček a tůň 
samostatně. Zastupitelé obce podle podaných informací předběžně souhlasí 
s realizací dané studie a s tím, že by obec podala žádost o dotaci na stavbu rybníka a 
tůně na p. č. 142/27.  
 

- Byla podána informace o stavu pitné vody v obecním vodojemu. Voda ve vodojemu 
je, nutno však dále s vodou šetřit. 
 

* * * 
 

Bod V – Závěr 
Zasedání bylo ukončeno v 1850 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 


