
Z á p i s 
 

 ze  7.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 2. prosince 2019 
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 19. 11. 2019 do 2. 12. 2019. 
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 7. řádného zasedání: 
 

I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 
II. Rozpočet obce Sklené na rok 2020. 
III. Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9 na vědomí. 
IV. OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 
V. OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.  
VI. Dodatek č. 1 „Smlouvy o dílo č. OZA-18-1507“ s firmou VODASERVIS.  
VII. Objednávka víceprací na projektu “Modernizace vodojemu a vodních zdrojů v obci 

Sklené“. 
VIII. Slučování pozemků obhospodařovaných LDO Přibyslav v k. ú. Račín. 
IX. Smlouva o dílo na projekt „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky v obci 

Sklené“. 
X. Nabídka od firmy IPI s. r. o. na činnosti při zajištění výběru dodavatele pro projekt 

„Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky v obci Sklené“. 
XI. Objednávka na zaměření trasy potrubí a elektriky od sběrné studny k vodojemu. 
XII. Schválení smluv na zimní údržbu v obci Sklené. 
XIII. Informace ke sběru odpadů v roce 2020 – změna cen od firmy AVE a schválení 

dodatku č. 23 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 na zajištění sběru a svozu tuhého 
komunálního odpadu.  

XIV. Nabídka na výměnu vodoměrů a kontroly uzávěrů v roce 2020 od firmy VODASERVIS.  



XV. Různé.  
XVI. Závěr.  

 
Usnesení č. 1/ZO-7/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod I –  Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO 
  

Starosta konstatoval, že není splněno usnesení č. 7/ZO-1/2018  z 1. řádného zasedání 
ZO ze dne 10. 12. 2018: 
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.  
 
Protože se nepodařilo zapojení podnikatelů do systému obce dojednat, 
zastupitelstvo obce doporučuje na základě výsledku jednání zrušení daného usnesení. 
 
Ostatní usnesení z minulého zasedání jsou splněna.   
 
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.  
 

* * * 
 

Bod II –  Rozpočet obce Sklené na rok 2020 
 
             Návrh rozpočtu byl vyvěšen v termínu 6. 11. 2019 – 2. 12. 2019.  
 Příjmy:  2 428 600,00 Kč 
 Výdaje: 2 673 100,00 Kč 
 Schodek rozpočtu bude pokryt peněžními prostředky na účtech obce.  
 

Návrh usnesení: 
             Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020. 
 

Usnesení č. 2/ZO-7/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod III –  Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 na vědomí 
 

S provedenými změnami rozpočtu seznámila přítomné účetní obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019, 8/2019 a 
9/2019. 
 
Usnesení č. 3/ZO-7/2019 bylo schváleno. 
 

Bod IV –  OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů  
 



Na základě zákona č. 278/2019, jímž se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ZO vydává novou Obecně závaznou vyhlášku obce Sklené č. 3/2019 o 
místním poplatku ze psů.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sklené č. 2/2019 o 
místním poplatku ze psů. Vyhláška bude platná od 1. 1. 2020. 
 
Usnesení č. 4/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod V –  OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 

 
Na základě zákona č. 278/2019, jímž se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ZO vydává novou Obecně závaznou vyhlášku obce Sklené č. 3/2019 o 
místním poplatku z pobytu. Tato vyhláška nahrazuje dosud platné vyhlášky o poplatku 
za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sklené č. 3/2019 o 
místním poplatku z pobytu. Vyhláška bude platná od 1. 1. 2020. 
 
Usnesení č. 5/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod VI –  Dodatek č. 1 „Smlouvy o dílo č. OZA-18-1507“ s firmou VODASERVIS 
 

Na základě rekapitulace veškerých nákladů na realizaci projektu „Modernizace 
vodojemu a vodních zdrojů v obci Sklené“ byl uzavřen Dodatek číslo 1 ke smlouvě o 
dílo č. OZA-18-1507 s firmou VODASERVIS, kterým se zvyšuje původní cena. Zvýšení 
ceny je doloženo potvrzenými změnovými listy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. OZA-18-1507 
s firmou VODASERVIS, kterým se zvýšila původní cena. 
 
Usnesení č. 6/ZO-7/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod VII –  Objednávka víceprací na projektu „Modernizace vodojemu a vodních zdrojů  
       v obci Sklené 
 

Pro dokončení projektu „Modernizace vodojemu a vodních zdrojů v obci Sklené“ a 
přípravu podkladů pro kolaudaci bylo nutno nad rámec schváleného položkového 
rozpočtu objednat u firmy VODASERVIS vícepráce dle předloženého rozpočtu.  
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje vystavení objednávky na vícepráce u firmy VODASERVIS 
dle předloženého rozpisu víceprací. 
 
Usnesení č. 7/ZO-7/2019 bylo schváleno 
 

* * * 
 

Bod VIII –  Slučování pozemků obhospodařovaných LDO Přibyslav v k. ú. Račín 
 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou v rámci revize 
údajů v katastru nemovitostí v katastrálním území Račín u Polničky předložil a 
doporučil sloučení parcel, které jsou ve správě Lesního družstva obcí Přibyslav, jehož 
členem je obec Sklené. 
 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje sloučení pozemků dle předloženého návrhu 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou v rámci 
revize údajů v katastru nemovitostí v katastrálním území Račín u Polničky. 
 
Usnesení č. 8/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod IX –  Smlouva o dílo na projekt „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky  
     v obci Sklené 

 
V rámci připravované realizace projektu „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky 
v obci Sklené“ byla uzavřena smlouva na projekt s firmou Filipendula, s .r. o.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na projekt „Revitalizace a intenzifikace 
kořenové čističky v obci Sklené“ s firmou Filipendula, s. r. o. 
 
Usnesení č. 9/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod X –  Nabídka o firmy IPI s. r. o. na činnosti při zajištění výběru dodavatele pro projekt 
     „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky v obci Sklené“ 

 
Pro přípravu a realizaci výběrového řízení na případného realizátora projektu 
„Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky v obci Sklené“ byla zvolena opět firma 
IPI s. r. o. ze Žďáru nad Sázavou, která podala nabídku na tyto práce. Obsahem nabídky 
je také pomoc při přípravě žádosti o dotaci na SFŽP. 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy IPI s. r. o. na přípravu a realizaci 
výběrového řízení na případného realizátora projektu „Revitalizace a intenzifikace 
kořenové čističky v obci Sklené“. 
 
Usnesení č. 10/ZO-7/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod XI –  Objednávka na zaměření trasy potrubí a elektriky od sběrné studny k vodojemu 
 
Pro doplnění zpracované sítě vodovodů a kanalizace v obci Sklené nebyl nalezen 
v archivu obce žádný dokument o zaměření vedení potrubí a elektriky od sběrné studny 
k vodojemu. Z toho důvodu bylo nutno pro kompletaci sítí zaměřit tuto trasu znovu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na zaměření vedení potrubí a elektriky od 
sběrné studny k vodojemu.  
 
Usnesení č. 11/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod XII –  Schválení smluv na zimní údržbu v obci Sklené 
 

Na zimní údržbu místních komunikací od sněhu v obci byly uzavřeny dvě smlouvy. 
Součástí smluv je také mapka obce se zakreslenými trasami údržby a označenými místy 
odsunu sněhu z komunikací na obecní pozemky. Tato mapka bude z hlediska 
informovanosti občanů vyvěšena na obecní vývěsce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na zimní údržbu místních komunikací.  
 
Usnesení č. 12/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 

Bod XIII –  Informace ke sběru odpadů v roce 2020 – změna cen od firmy AVE a schválení    
                 dodatku č. 23 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 na zajištění sběru a svozu tuhého  
                 komunálního odpadu 
 

Pro rok 2020 provedla firma AVE změny v cenách za odvoz komunálního odpadu a 
separovaného odpadu. Došlo k navýšení ceny za některé položky. K těmto změnám 
předložila firma AVE Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s ODAS 
na zajištění svozu separovaného odpadu a Dodatek č. 23 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 
uzavřené s ODAS na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu. 
 
 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2007 uzavřené 
s  ODAS na zajištění svozu separovaného odpadu a Dodatek č. 23 ke smlouvě ze dne  
7. 11. 1994 uzavřené s  ODAS na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu. 
 
Usnesení č. 13/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
 Bod XIV –  Nabídka na výměnu vodoměrů a kontroly uzávěrů v roce 2020 od firmy  
      VODASERVIS 
 

Na požadavek obce předložila firma VODASERVIS nabídku na kontrolu domovních 
uzávěrů k jednotlivým nemovitostem, výměnu vodoměrů a kontrolu uzávěrů hydrantů 
v roce 2020. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere tuto nabídku na vědomí a ukládá starostovi obce objednat 
nabízené služby u firmy VODASERVIS s realizací v roce 2020. 
Zodpovídá: starosta 
Termín: 6/2020 
 
Usnesení č. 14/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod XV – Různé 

 
- E ON předložil Smlouvu na zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/005 na 

pozemky v katastrálním území obce Račín, které spravuje Lesní družstvo obcí Přibyslav, 
jehož členem je obec Sklené.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na zřízení věcného břemene č. 
NM- 14330053389/005. 
 
Usnesení č. 15/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

  
- Na základě schválené nabídky pro přípravu a realizaci výběrového řízení na případného 

realizátora projektu „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky v obci Sklené“ a 
pomoc při přípravě žádosti na dotaci na SFŽP předložila firma IPI, s. r. o. návrh příkazní 
smlouvy č. 2019056.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu č. 2019056 s firmou IPI, s. r. o. na 
přípravu a realizaci výběrového řízení na případného realizátora projektu „Revitalizace 
a intenzifikace kořenové čističky v obci Sklené“ a pomoc při přípravě žádosti na dotaci 
na SFŽP a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 16/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

  



- Vzhledem k problematické likvidaci velkoobjemového odpadu v naši obci se připravuje 
smlouva obce s firmou AVE týkající se možnosti odvozu uvedeného odpadu do 
sběrného dvora ve Žďáře nad Sázavou. Při prokázání trvalého pobytu v obci by zde 
občané mohli odpad bezplatně uložit. Obec Sklené by pak náklady uhradila.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou AVE na odvoz 
velkoobjemového odpadu do sběrného dvora ve Žďáře nad Sázavou. 
Zodpovídá: starosta 
Termín: 3/2020 
 
Usnesení č. 17/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

  

- Nabízený pronájem části obecního pozemku p. č. 484/2, oploceného majitelkou 
nemovitosti č. p. 28, byl ze strany majitelky odmítnut. Majitelka navrhla směnu dvou 
rovnocenných pozemků dle předloženého náčrtu a podíl na nákladech na zaměření 
mezi ní a obcí 50/50 %. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem majitelky, směna by byla možná za 
předpokladu uhrazení všech nákladů na zaměření ze strany majitelky nemovitosti  
č. p. 28. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby dále jednal s majitelkou v souladu 
se závěry zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 18/ZO-7/2019 bylo schváleno. 

 
- Navržena roční odměna pro členy zastupitelstva: 

- místostarosta za obsluhu a údržbu vodojemu a zdrojů pitné vody  
- starosta za obsluhu a údržbu KČOV  

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje  odměny zastupitelům obce.  
 

Usnesení č. 19/ZO-7/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod XVI – Závěr 
 
Zasedání bylo ukončeno v 1940 hodin. 


