
Z á p i s 
 

 z   15.  řádného  zasedání ZO Sklené konaného dne 10. května 2021 
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 28. dubna 2021 do  
10. května 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že v době zahájení je přítomno 5 členů (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 15. řádného zasedání: 
 
I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 
II. Žádost o dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2021“. 
III. Kupní smlouva na dodávku traktůrku na sečení trávy. 
IV. Výběr dodavatele a smlouva o dílo na výměnu svítidel osvětlení obce. 
V. Směnná smlouva mezi LDO Přibyslav a podílnickými obcemi LDO. 
VI. Průběh realizace projektu „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních 

vod v obci Sklené“. 
VII. Směna parcel č. 99/9 a části parcely č. 99/1. 
VIII. Smlouva o dílo s firmou COLAS, a. s. – Oprava svodného žlabu na místní komunikaci 

pod zastávkou. 
IX. Mikroregion Žďársko – dobrovolný svazek obcí.  
X. Různé 
XI. Závěr. 

 
Usnesení č. 1/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

 
 
 



Bod I –  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
  

Předsedající konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna kromě usnesení  
č.   10/ZO-14/2021, úkol trvá - majitel nemovitosti se přes upomínku neozval.  
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.  
 

* * * 
 

Bod II –  Žádost o dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2021“ 
 
           Předsedající seznámil přítomné s podáním žádosti na Kraj Vysočina o dotaci na projekt  
           z programu „Informační a komunikační technologie 2021“. Cílem projektu jsou nové  
           webové stránky obce v souladu s platnými zákony a předpisy. 
              
 Návrh usnesení: 
             Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby v případě získání dotace uzavřel 

s firmou XART, s. r. o., Velké Meziříčí smlouvu na realizaci webových stránek obce 
v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí s výše uvedenou firmou.  
 
Usnesení č. 2/ZO-15/2021 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod III –  Kupní smlouva na dodávku traktůrku na sečení trávy 
 

Předsedající obce seznámil zastupitelstvo s kupní smlouvou na nákup traktůrku na 
sečení trávy s firmou AGROCENTRUM CZ, s. r. o. Současně informoval, že obec získala 
dotaci z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“ na nákup uvedené techniky a 
uzavřela smlouvu s Krajem Vysočina na uvedenou dotaci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí uzavření kupní smlouvy na nákup 
traktůrku na sečení trávy s firmou AGROCENTRUM CZ, s. r. o. a uzavření smlouvy 
s Krajem Vysočina na dotaci z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“ a nemá žádné 
připomínky. 
 

Usnesení č. 3/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

* * * 
 

Bod IV –  Výběr dodavatele a smlouva o dílo na výměnu svítidel osvětlení obce 
  

Předsedající seznámil zastupitele se třemi nabídkami na realizaci výměny svítidel od 
firem LAMBERGA s. r. o. Brno, EKOSVĚTLO s. r. o. Třebíč a ELMONT-INVEST s. r. o. Žďár 
nad Sázavou.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje po posouzení předložených nabídek realizaci výměny svítidel 
v obci  firmou LAMBERGA s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřít s touto firmou smlouvu 
o dílo dle předloženého návrhu. 
 

             Usnesení č. 4/ZO-15/2021 bylo schváleno.  



 
Bod V – Směnná smlouva mezi LDO Přibyslav a a podílnickými obcemi LDO 

 
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obsahem směnné smlouvy mezi LDO Přibyslav a 
podílnickými obcemi LDO. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a podílnickými 
obcemi LDO. 
 
Usnesení č. 5/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

* * * 

 

Bod VI – Průběh realizace projektu „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních 
              vod v obci Sklené“ 
 
              Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s průběhem realizace projektu „Revitalizace 
              a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené“.  
              Dodavatel firma VHS Bohemia a. s. předložila k 30. 4. 2021 druhou fakturu včetně 
              soupisu provedených prací k uvedenému datu, a také soupis méně prací a víceprací  
              s výhledem do ukončení stavby. 
               

Návrh usnesení: 
              Zastupitelstvo obce schvaluje předložený soupis víceprací a méně prací na realizaci 
              projektu „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené“  
              a pověřuje starostu, aby i nadále sledoval průběh prací. 

 
Usnesení č. 6/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

* * * 

 
Bod VII – Směna parcel č. 99/9 a části parcely č. 99/1 
 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh směny pozemků p. č. 99/9 (soukromý vlastník) 
a části pozemku p. č. 99/1 (vlastník Obec Sklené) při dodržení stejné výměry. Důvodem 
návrhu je skutečnost, že obecní chodník v současné době prochází po soukromém 
pozemku. Současně starosta předložil nabídku na zaměření uvedených pozemků včetně 
zajištění souhlasného prohlášení vlastníků.    
 
Návrh usnesení: 

           Zastupitelstvo souhlasí s provedením dané směny pozemků a pověřuje starostu její  
           realizací -  objednání zaměření pozemků, rozdělení pozemku p. č. 99/1, vyvěšení záměru  
           na vývěsce obce atd. 
           
           Usnesení č. 7/ZO-15/2021 bylo schváleno.  

 
 
 

 

 



Bod VIII – Smlouva o dílo s firmou COLAS, a. s. – Oprava svodného žlabu na místní komunikací 
                pod zastávkou 
 
             Předsedající informoval zastupitelstvo, že uzavřel smlouvu o dílo s firmou COLAS, a. s. 
             na základě jejich nabídky na opravu svodného žlabu na místní komunikaci za 
             zastávkou autobusu. Oprava je nutná z důvodu havarijního stavu žlabu, při jehož 
             přejezdu může dojít k poškození pneumatik projíždějících vozidel. 
  

Návrh usnesení: 
             Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na opravu svodného 
             žlabu na místní komunikaci pod zastávkou autobusu a nemá k ní připomínek. 

 
Usnesení č. 8/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

* * * 

 

Bod IX – Mikroregion Žďársko – dobrovolný svazek obcí.  
              
             Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem stanov dobrovolného svazku obcí 
             Mikroregion Žďársko a také se zaslaným stanoviskem obce. 
               

Návrh usnesení: 
             Zastupitelstvo obce pověřuje starostu získat další informace v návaznosti na jím zaslané 
             stanovisko obce a informovat průběžně zastupitelstvo. 

 
Usnesení č. 9/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

* * * 
 

Bod X – Různé 
               

 Obec připravila dohodu o provedení práce na sekání travních ploch v obci na období od 
5/2021 do  11/2021 s členem zastupitelstva obce.  
 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se zastupitelem obce byla uzavřená dohoda o 
provedení práce na sekání travních ploch v obci na období 5/2021 - 11/2021 a pověřuje 
starostu jejím uzavřením.  
 
Usnesení č. 10/ZO-15/2021 bylo schváleno. 
 
 

 Předsedající informoval zastupitelstvo obce s nabídkou prací, které poptala obec 
u VHS Bohemia a. s.  

- Odvedení vody z hasičské nádrže mimo kanalizaci  
- Svedení dešťových vod u dětského hřiště mimo kanalizaci 
- Propustek u KČOV – ochrana kanalizačního potrubí u KČOV 
- Odvodnění vrtu na pitnou vodu 

Tyto práce je nutno realizovat jednak z důvodů odstranění chyb z doby realizace 
kanalizace, aby nedocházelo k přehlcování KČOV balastními vodami, a dále k odstranění  
průsaků povrchových vod do šachty vrtu pitné vody.  



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k přípravě a odeslání objednávky na 
uvedené práce na firmu VHS Bohemia a. s. Náklady budou zahrnuty při zaúčtování do 
investičních nákladů na kanalizaci a vodovod. 
 
Usnesení č. 11/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 
 

 Předsedající informoval zastupitelstvo obce o přípravě realizace projektu s dotací od 
SFŽP „Regenerace studny S1“.  

- Nutno přesně vyznačit pozemek, na kterém leží studna S1. Nabídka na 
zaměření a vytyčení pozemku a souhlasného prohlášení majitelů sousedních 
pozemků byla předložena. 

- Předsedající informoval zastupitelstvo o průběhu jednání a korespondenci    
s majitelem pozemků p. č.  285/7 a 320/1, které chce využít dodavatel pro 
pohyb jeho techniky na místo stavby, včetně návrhů majitele daných 
pozemků. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi objednat zaměření pozemku a přesné vytýčení 
hranic pozemku p. č. 285/3 před zahájením stavby. Dále zastupitelstvo konstatuje, že 
návrhy majitele pozemků p. č.  285/7 a 320/1 neakceptuje a ukládá starostovi projednat 
další variantu příjezdu techniky na stavbu přes pozemky jiného majitele.  
 
Usnesení č. 12/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

 

 V rámci plnění usnesení číslo 2/ZO-14/2021 předložil předsedající k tomuto bodu 
následující informaci: 

- Nejjednodušší formou je přímá přípojka majitele nemovitosti č. p. 1 na místní 
kanalizaci – stačí ohlášení stavby. Majitel nemovitosti s tím souhlasí. Současná 
vpusť se musí nahradit kontrolní šachtou. 

- Nabídka firmy VHS Bohemia a. s. na připojení a výměnu vpusti za kontrolní 
šachtou byla předložena. Majitel nemovitosti je s cenou obeznámen. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce vzalo danou informaci na vědomí a pověřilo starostu obce dalším 
jednáním s majitelem nemovitosti č. p. 1. 
 
Usnesení č. 13/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 
 

 Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou firmy DaDcolor na obnovu vnějšího 
nátěru hasičské zbrojnice.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce objednat obnovu vnějšího nátěru hasičské 
zbrojnice u předkladatele uvedené nabídky.  
 
Usnesení č. 14/ZO-15/2021 bylo schváleno.  



 Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí o finanční dar na činnost Domácího 
hospice Vysočina na rok 2021. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru. Účetní obce 
prověří, zda je nutné uzavření darovací smlouvy.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru pro Domácí hospic Vysočina, o. 
p. s., Nové Město na Moravě.  
 
Usnesení č. 15/ZO-15/2021 bylo schváleno.  
 

 
* * * 

 
Bod XI – Závěr 
 
Zasedání bylo ukončeno v 2045 hodin. 
 


