Zápis
z 5. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 17. června 2019
v 1900 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené.
Přítomni: Ing. Josef Hušek, Jiří Kunc, František Kolář, Ing. Jiří Trojan, Ing. Josef Kopečný

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 6. 6. 2019 do 17. 6. 2019.
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 5. řádného zasedání:
I.
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II.
Schválení závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018.
III.
Schválení účetní závěrky obce za rok 2018.
IV.
Pravomoc pro starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření.
V.
Schválení střednědobého plánu rozpočtu obce.
VI.
Rozpočtové opatření č. 3/2019 a 4/2019 – na vědomí.
VII.
Smlouva o zřízení služebnosti.
VIII.
Návrh projektu na čerpání prostředků z POVV 2019.
IX.
Projekt „Záhumenní rybník a zemní tůně“.
X.
Smlouva o finančním daru.
XI.
Různé.
XII.
Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-5/2019 bylo schváleno.

Bod I – Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Starosta konstatoval, že prozatím není splněno usnesení č. 7/ZO-1/2018 z 1. řádného
zasedání ZO ze dne 10. 12. 2018:
Původní termín: 31. 3. 2019 Nový termín: 30. 9. 2019
Ohledně prodeje pozemku p. č. 11/2 starosta přítomné seznámil s tím, že při
prověřování šířky obecního pozemku p. č. 484/2 (pro budoucí komunikaci) mezi výše
uvedeným pozemkem p. č. 11/2 a pozemkem p. č. 484/14 byly geodetickým měřením
zjištěny určité nesrovnalosti hranic pozemků mezi pozemky obce a žadatelem o
odkup pozemku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dál jednat a vyjasnit
uvedené nejasnosti ohledně hranic pozemků a informovat ZO o výsledku jednání.
Ostatní 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 2018
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 byl zveřejněn od 30. května 2018.
Přítomné seznámila se závěrečným účtem účetní obce.
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 2018
bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 a zprávu o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Usnesení č. 2/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Účetní závěrka obce na rok 2018
S účetní závěrkou obce seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
Usnesení č. 3/ZO-5/2019 bylo schváleno.

Bod IV – Pravomoc pro starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje následující pravidla pro schvalování rozpočtových opatření
starostou obce:
Příjmy: v neomezené výši
Výdaje: do 150 000,- Kč včetně v jednotlivém závazném ukazateli rozpočtu (to je §).
O všech rozpočtových opatřeních schválených pouze starostou dle tohoto usnesení
bude vždy dodatečně informováno zastupitelstvo obce.
Usnesení č. 4/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Schválení střednědobého pánu rozpočtu obce
Návrh střednědobého plánu rozpočtu obce na roky 2020 – 2024 byl zveřejněn od
2. května 2019 na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje střednědobý plán rozpočtu obce na roky 2020 –
2024.
Usnesení č. 5/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Rozpočtová opatření č. 3/2019 a 4/2019
S provedenými rozpočtovými opatřeními 3/2019 a 4/2019 seznámila zastupitele
účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí provedení rozpočtových opatření
č. 3/2019 a 4/2019.
Usnesení č. 6/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Smlouva o zřízení služebnosti
Firma TEMO zaslala obci k podpisu obci „Smlouvu o zřízení služebnosti“ ohledně
umístění a provozování komunikačního vedení na pozemku obce p. č. 90/1 mezi
firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (zastoupená firmou TEMO
Telekomunikace na základě plné moci) a obcí Sklené.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti“ ohledně umístění a
provozování komunikačního vedení na pozemku obce p. č. 90/1 mezi firmou Česká
telekomunikační infrastruktura a. s. (zastoupená firmou TEMO Telekomunikace na
základě plné moci) a obcí Sklené, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 7/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Návrh projektu na čerpání prostředků z POVV 2019
Prvotním záměrem bylo čerpat prostředky z POVV 2019 na opravu kapličky.
Z kapacitních důvodů staveních firem však toto není možné.
Zastupitelé se proto rozhodli využít uvedenou dotaci na úpravu prostranství kolem
sportovního a dětského hřiště – využity položky z rozsahu uvedeného programu
„Úprava veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře“ a „Obnova a zřizování
veřejné zeleně“. Oslovena byla firma 3D ZAHRADY, která zpracuje dle zadání návrh
řešení a předloží cenovou kalkulaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje, aby prostředky z dotace POVV 2019 byly využity
na úpravu prostranství okolo sportovního a dětského hřiště. Pověřuje starostu
zpracováním žádosti o dotaci.
Usnesení č. 8/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Projekt „Záhumenní rybník a zemní tůně“
V rámci pokračujících jednání ohledně vybudování tůni a odtoku ze záhumenního
rybníka na pozemku obce p. č. 142/27 dle projektu „Záhumenní rybník“ (informace
podána na 4. ŘZ ZO), připravovaného stavebníkem panem Jiřím Kuncem, starosta
seznámil přítomné s návrhem smlouvy „Smlouva o právu stavebníka umístit a provést
stavbu“ a jeho připomínkami k ní. Dále starosta seznámil přítomné s požadavkem
projektanta stavby na vyjádření ke stavbě dle výše uvedeného projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vybudování tůní a odtoku ze záhumenního rybníka na
obecním pozemku p. č. 142/27 dle předloženého projektu „Záhumenní rybník“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním smlouvy „Smlouva o právu stavebníka
umístit a provést stavbu“ včetně jím připravených připomínek týkajících se
schvalování projektu a realizace stavby. Dále pověřuje starostu vypracováním
stanoviska obce k žádosti projektanta ke stavbě“Záhumenní rybník“.
Usnesení č. 9/ZO-5/2019 bylo schváleno.

Bod X – Smlouva o finančním daru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o finančním daru pro Sklenský
sousedský spolek ve výši 5 000,- Kč. Tato částka je zahrnuta v rozpočtu obce na rok
2019.
Usnesení č. 10/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XI – Různé
-

Bude instalováno zrcadlo naproti výjezdu z místní komunikace mezi č. p. 47 a 41.
Dostali jsme nabídku na instalaci tohoto zrcadla od Správy a údržby silnic Kraje
Vysočina (8 500,- Kč bez DPH).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje cenovou nabídku od Správy a údržby silnic Kraje
Vysočina a ukládá starostovi objednat instalaci.
Usnesení č. 11/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

-

*

*

Poskytnutí finančního příspěvku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,Kč do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty
obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem
Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019.
Usnesení č. 12/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

-

*

*

Navýšení ceny vodného a stočného – na základě neustále se zvyšujících provozních
nákladů a předloženého výpočtu ceny pro vodné a stočné bude od 1. 7. 2019
navýšena cena vodného a stočného.
Vodné: 22,- Kč/m3
Stočné: 15,- Kč/m3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 7. 2019 cenu vodného 22,- Kč/m3 a stočného
15,- Kč/m3.
Usnesení č. 13/ZO-5/2019 bylo schváleno.

-

Na zpracování mapy sítí byl předložen návrh smlouvy.
K dané smlouvě byly vzneseny drobné připomínky starostou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na zpracování mapy sítí obce Sklené
včetně drobných připomínek ze strany starosty a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 14/ZO-5/2019 bylo schváleno.
*

Bod XII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 2020 hodin.

*

*

