Zápis
z 9. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 11. května 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 2. 5. 2020 do 11. 5. 2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 7 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 9. řádného zasedání:
I.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II. Rozpočtová opatření č. 10/2019, 11/2019 a 1/2020 - na vědomí.
III. Veřejnoprávní smlouva s městem Žďár nad Sázavou.
IV. Stanovisko obce k dodatečnému povolení stavby u č. p. 28 – přístavba garáže.
V. Strategický plán MAS Havlíčkův kraj – část za obec Sklené.
VI. Žádost o příspěvek na opravu fary v obci Fryšava pod Žákovou horou.
VII. Dohoda o provedení práce – sekání travních ploch v obci.
VIII. Objednávka na výměnu vodoměrů a kontrolu uzávěrů na vodovodním řadu.
IX. Objednávka revize dětského hřiště.
X. Objednávka na rozbory usazenin v kořenových polích KČOV.
XI. Žádost o dotaci na projekt odstraňování fosforu v odpadních vodách z KČOV.
XII. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON – pozemky LDO Přibyslav.
XIII. Různé.
XIV. Závěr.

Usnesení č. 1/ZO-9/2020 bylo schváleno.

*

*

*

Bod I – Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Všechna usnesení z minulých zasedání ZO jsou splněna.
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.
*

*

*

Bod II – Rozpočtová opatření č. 10/2019, 11/2019 a 1/2020 - na vědomí.
S provedenými změnami rozpočtu seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019, 11/2019
a 1/2020.
Usnesení č. 2/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Veřejnoprávní smlouva s městem Žďár nad Sázavou
Starosta obce předložil ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Žďár nad
Sázavou, na základě které bude město Žďár nad Sázavou řešit v zastoupení obce
veškeré přestupky vzniklé na území obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu s Městem Žďár
nad Sázavou pro zastoupení obce při řešení přestupků vzniklých na území obce.
Usnesení č. 3/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Stanovisko obce k dodatečnému povolení stavby u č. p. 28 – přístavba garáže
Obci byl předložen v zastoupení stavebníků – majitelů č. p 28 a č. p. 55 dne 5. 4. 2020
požadavek o vyjádření k dodatečnému povolení stavby „Přístavba garáže“ –
přístřešek na dřevo. Obec zpracovala stanovisko s několika připomínkami
k předložené projektové dokumentaci, které se týkají funkce stavby a skutečnosti, že
stavba leží na hranici pozemku místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené stanovisko obce pro novou stavbu
„Přístavba garáže“ – přístřešek na dřevo u čísla popisného 28 a čísla popisného 55.
Usnesení č. 4/ZO-9/2020 bylo schváleno.

Bod V – Strategický plán MAS Havlíčkův kraj – část za obec Sklené.
Na základě požadavku MAS Havlíčkův kraj zpracovala obec Strategický plán rozvoje
obce na období 2021 až 2027. Uvedené záměry v daném dokumentu chce obec
realizovat postupně v uvedeném období za podpory dotačních programů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Strategický plán rozvoje obce na období 2021 až 2027“
a schvaluje „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Havlíčkův kraj“.
Usnesení č. 5/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Žádost o příspěvek na opravu fary v obci Fryšava pod Žákovou horou.
Farář fryšavské farnosti požádal o finanční podporu na rekonstrukci fary ve Fryšavě
pod Žákovou horou – zateplení fasády.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na zateplení fary ve Fryšavě pod Žákovou
horou.
Usnesení č. 6/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Dohoda o provedení práce – sekání travních ploch v obci
Obec připravila „Dohodu o provedení práce - sekání travních ploch v obci“ na období
od 5/2020 až 11/2020 s místostarostou obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby s místostarostou obce byla uzavřená dohoda o
provedení práce na sekání travních ploch v obci na období 5/2020 až 11/2020 a
pověřuje starostu jejím uzavřením.
Usnesení č. 7/ZO-9/2020 bylo schváleno
*

*

*

Bod VIII – Objednávka na výměnu vodoměrů a kontrolu uzávěrů na vodovodním řadu.
Obec objednala výměnu vodoměrů u 50 % čísel popisných v obci, a také kontrolu
uzávěrů u všech čísel popisných v obci, které jsou napojeny na místní vodovod,
včetně šoupátek na rozvodech, a hydrantů. Veškeré práce bude koordinovat
s dodavatelem VODASERVIS s. r. o. místostarosta obce. O výměně vodoměrů budou
majitelé nemovitostí včas informováni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce a místostarostu, aby včas informovali
majitele nemovitostí a zajistili jejich účast při výměně vodoměrů a kontrole uzávěrů.
Usnesení č. 8/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Objednávka revize dětského hřiště.
Starosta obce objednal pravidelnou roční prohlídku dětského hřiště, dle nabídky
zaslané firmou „Václav Záviška“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na pravidelnou roční prohlídku dětského
hřiště v ceně dle nabídky.
Usnesení č. 9/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod X – Objednávka na rozbory usazenin v kořenových polích KČOV.
Starosta obce objednal rozbor usazenin v kořenových polích KČOV u firmy ENVIROEKOANALYTIKA Velké Meziříčí. Objednávka byla realizována na základě upřesňujících
požadavků SFŽP k námi podané žádosti o dotaci na „Revitalizaci a intenzifikaci
kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na rozbor usazenin v kořenových polích
v rozsahu – 2x rozbor kalů a 1x rozbor rostlin + náklady na dopravu a odebrání vzorku.
Usnesení č. 10/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XI – Žádost o dotaci na projekt odstraňování fosforu v odpadních vodách z KČOV
Pro případnou žádost o dotaci na Kraj Vysočina z dotačního programu „Čistá voda
2020“ je nutno připravit projekt na zařízení, které by zajišťovalo snížení obsahu
fosforu v odpadních vodách z KČOV v obci. Odstraňování fosforu v odpadních vodách
je jednou z podmínek pro přijetí uvedené žádosti o dotaci. Z toho důvodu byla
podána obcí žádost o dotaci z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství
2020“ pod názvem „Intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené –
odstraňování fosforu“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Kraje
Vysočina na projekt „Intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené –
odstraňování fosforu“.
Usnesení č. 11/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XII – Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON – pozemky LDO Přibyslav
E-ON předložil smlouvu na zřízení věcného břemene č. NM-014330053389/002 na
pozemky v katastrálním území obce Radostín u Vojnova Městce, které spravuje Lesní
družstvo obcí Přibyslav, jehož členem je obec Sklené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
NM- 14330053389/002 s firmou E.ON.

na

zřízení

věcného

břemene

č.

Usnesení č. 12/ZO-9/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XIII – Různé
- Veřejnoprávní smlouva s městem Žďár nad Sázavou
Starosta obce předložil ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Žďár nad
Sázavou, na základě které bude město Žďár nad Sázavou realizovat pro obec dotační
management. Daná smlouva stanovuje podmínky a cenu, za kterých by Městský úřad
Žďár nad Sázavou zajišťoval v případě požadavku obce potřebné činnosti v rámci
dotací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu s Městem Žďár
nad Sázavou pro vyžádané činnosti v rámci dotačního managementu.
Usnesení č. 13/ZO-9/2020 bylo schváleno.
- Opatření obecné povahy – dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu
pro veřejnou potřebu v obci Sklené
Z důvodu kolísavosti vydatnosti zdrojů pitné vody způsobené srážkovým deficitem je
nutno vydat Opatření obecné povahy – dočasné omezení užívání pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sklené. Účinnost OOP bude aktivována dle
aktuální situace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Opatření obecné povahy – dočasné omezení
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sklené.

Usnesení č. 14/ZO-9/2020 bylo schváleno.
- Ochranné pomůcky – roušky
Městský úřad Žďár nad Sázavou předal obci v první vlně bezplatně 150 ks
jednorázových roušek jako provozovateli vlastního vodovodu a čističky odpadních
vod včetně jednoho respirátoru, v druhé vlně 200 ks roušek a jednoho respirátoru.
Část jednorázových roušek a oba respirátory byly rozdány osobám starajícím se o
zdroje pitné vody a čističku odpadních vod, a osobám starším 70 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozdání jednorázových roušek předaných
z Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle uvedeného klíče.
-

Na základě požadavku Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou byla do archivu
předána školní kronika z let 1935 - 1951.

*
Bod XIV – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 2010 hodin.

*

*

