Zápis
z 16. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 21. června 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 9. 6. 2021 do 21. 6. 2021.
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 16. řádného zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválení závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020.
Schválení účetní závěrky obce za rok 2020.
Pravidla pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021 - na vědomí.
Dar na činnost Sklenského sousedského spolku.
Žádost o směnu pozemků.
Revize dětského hřiště.
Dohoda mezi obcí a majitelem pozemků, po kterých se bude pohybovat
technika při „Regeneraci studny S1“.
Prodej starého traktůrku na sečení trávy.
Různé.
Závěr.

Usnesení č. 1/ZO-16/2021 bylo schváleno.

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

*

*

Bod II – Schválení závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 byl zveřejněn od 28. dubna 2020.
Přítomné seznámila se závěrečným účtem obce paní Moravcová.
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 2020
bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 a zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Usnesení č. 2/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
S účetní závěrkou obce seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
Usnesení č. 3/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Pravidla pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce určilo pravidla pro starostu obce při provádění změn schváleného
rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje následující pravidla pro schvalování rozpočtových opatření
starostou obce:
Příjmy: do 3 000 000,- Kč včetně
Výdaje: do 250 000,- Kč včetně v jednotlivém závazném ukazateli (to je §).
O všech rozpočtových opatřeních schválených pouze starostou dle tohoto usnesení
bude vždy dodatečně informováno zastupitelstvo obce.

Usnesení č. 4/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021
S provedenými změnami rozpočtu seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021.
Usnesení č. 5/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Dar na činnost Sklenského sousedského spolku
Předsedající předložil ke schválení darovací smlouvu na dar Sklenskému
sousedskému spolku pro jeho činnost v roce 2021 ve výši 5 000,- Kč. Sklenský
sousedský spolek organizuje řadu společenských akcí v rámci obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši
5 000,- Kč pro činnost Sklenského sousedského spolku na rok 2021.
Usnesení č. 6/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Žádost o směnu pozemků.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti majitele nemovitosti č. p. 23 o
směnu pozemků p. č. 429/19 (1497 m2) a 429/29 (373 m2) v jeho vlastnictví s částí
pozemku p. č. 117/25 ve vlastnictví obce, který má v současné době v pronájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje žádost za následujících podmínek:
- Žadatel uhradí náklady na rozdělení pozemku p. č. 117/25 a náklady na zápis
do katastru nemovitostí
- Pozemek bude rozdělen tak, že bude zachována cesta k přístupu na zbývající část
pozemku p. č. 117/25 z pozemku p. č. 484/1
- V rámci směny bude zahrnuto do vlastnictví části pozemku p. č. 117/5 věcné
břemeno – vedení obecní kanalizace
- V rámci uvedené směny bude provedena také směna části pozemku obce
p. č. 117/25 s pozemkem p. č. 475/27.
Dále pověřuje předsedajícího zajištěním uvedené směny dle zákonných podmínek
a pravidelným informováním o postupu na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 7/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Revize dětského hřiště
Předsedající seznámil přítomné s výsledkem pravidelné roční prohlídky dětského
hřiště. Výsledek kontroly – bez vad bránících užívání dětského hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí výsledek pravidelné roční kontroly
dětského hřiště a vystavení objednávky na uvedenou kontrolu.
Usnesení č. 8/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Dohoda mezi obcí a majitelem pozemků, po kterých se bude pohybovat technika
při „Regeneraci studny S1“
Předsedající seznámil zastupitelstvu se zněním smlouvy mezi obcí a vlastníkem
pozemků, po kterých se musí pohybovat technika dodavatele projektu „Regenerace
studny S1“. Smlouva se týká podmínek povolení pohybu techniky po daných
pozemcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí danou smlouvu a nemá k ní připomínek.
Usnesení č. 9/ZO-16/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod X – Prodej starého traktůrku na sečení trávy.
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh na prodej starého traktůrku na sečení trávy
(rok nákupu 2009, pořizovací cena 79 900,- Kč).
Prodejní cena je navržena ve výši 9 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem starého traktůrku na sečení trávy
za uvedenou cenu. Pověřuje starostu obce poskytnutím dané informace obyvatelům
obce a prodejem prvnímu zájemci, který akceptuje podmínky prodeje.
Usnesení č. 10/ZO-16/2021 bylo schváleno.

Bod XI – Různé
-

Prodej starého křovinořezu STIHL
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh na prodej starého křovinořezu STIHL (rok
pořízení 2003) za cenu 3 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem starého křovinořezu STIHL na sečení trávy
za uvedenou cenu 3 500,- Kč. Pověřuje starostu obce poskytnutím dané informace
obyvatelům obce a prodejem prvnímu zájemci, který akceptuje podmínky prodeje.
Současně pověřuje starostu výběrem a nákupem nového křovinořezu pro potřeby
obce.
Usnesení č. 11/ZO-16/2021 bylo schváleno.

-

Výzva MAS Havlíčkův kraj č. 8
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s výzvou MAS č. 8 k předkládání žádostí o
podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
(Fiche 15, Živá obec, článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech – Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven). V rámci této výzvy lze
získat dotaci ze SZIF na nákup vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci z Výzvy
MAS Havlíčkův kraj č. 8, a přípravou všech potřebných podkladů k žádosti.
Usnesení č. 12/ZO-16/2021 bylo schváleno.

-

Strategický plán obce SKLENÉ na období 2021 - 2025
Předsedající seznámil zastupitelstvo s plněním schválených záměrů obce Sklené za
období 2016 – 2020 a předložil návrh na Strategický plán obce Sklené na období 2021
– 2025.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zhodnocení plnění „Záměrů obce Sklené za
období 2016 – 2020“ a schvaluje navazující „Strategický plán obce Sklené na období
2021 – 2025“. Dále konstatuje, že předložený materiál navazuje na „Projektové
záměry na roky 2021 – 2027, schválené na zastupitelstvu obce dne 11. 5. 2020 –
usnesení č. 5/ZO – 9/2020.
Usnesení č. 13/ZO-16/2021 bylo schváleno.

-

Návrh k dodatku č. 3 ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě pachtovní
mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem
v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě pachtovní mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem
v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.
Usnesení č. 14/ZO-16/2021 bylo schváleno.
-

Komunitní jednání dne 21. 6. 2021
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z komunitního jednání
konaného dne 21. 6. 2021. Jednání bylo vyvoláno záměrem obce reagovat na Výzvu
MAS Havlíčkův kraj č. 8. Jednání se zúčastnili zástupci Sklenského sousedského spolku
a SDH Sklené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry komunitního jednání dne 21. 6. 2021
realizovaného na Obecním úřadě Sklené a schvaluje závěry z tohoto jednání.
Usnesení č. 15/ZO-16/2021 bylo schváleno

-

Program „Informační a komunikační technologie 2021“
Předsedající podal zastupitelstvu obce informaci, že Kraj Vysočina schválil pro obec
dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2021“ na projekt
„Elektronické služby Obec Sklené“. Současně předložil zastupitelstvu smlouvu
s Krajem Vysočina na poskytnutí dotace na uvedený projekt.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na poskytnutí dotace s Krajem Vysočina pro
realizaci projektu „Elektronické služby Obec Sklené“. Současně ukládá starostovi
uzavřít smlouvu s firmou XART s.r.o. Velké Meziříčí na pomoc při realizaci tohoto
projektu. Dále pověřuje starostu, členku zastupitelstva Pavlínu Pasekovou a Libuši
Moravcovou (ekonomku obce) spoluprací při řešení projektu s firmou XART s tím, že
budou zastupitelstvo obce informovat o průběhu prací.
Usnesení č. 16/ZO-16/2021 bylo schváleno

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020 na zhotovení stavby:
"Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené"
Předsedající předložil zastupitelstvu obce od firmy VHS Bohemia a. s. návrh dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020 na zhotovení stavby "Revitalizace a
intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené". Dodatek je uzavřen na

základě provedených a schválených víceprací a méně prací při realizaci uvedené
stavby (usnesení číslo 6/ZO-15/2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020
na zhotovení stavby "Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v
obci Sklené" s firmou VHS Bohemia a. s. a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Usnesení č. 17/ZO-16/2021 bylo schváleno
-

Mikroregion Žďársko
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s výsledky komunikace se starosty okolních
obcí ohledně problematiky navrhovaného sdružení „Mikroregion Žďársko“ (viz.
usnesení číslo 9/ZO-15/2021) a na základě těchto jednání doporučuje vstup do
tohoto svazku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vstup do svazku Mikroregion Žďársko a pověřuje
starostu obce zúčastnit se vstupních jednání.
Usnesení č. 18/ZO-16/2021 bylo schváleno

-

Umístění dětí v mateřských školkách ve Žďáře nad Sázavou
Poslední dobou se vyskytují velké problémy s umístěním dětí z obce Sklené
v mateřských školkách ve Žďáře nad Sázavou z důvodu naplnění kapacit.
S touto problematikou se setkávají také další obce. Může to být další téma pro řešení
ve sdružení Mikroregion Žďársko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce projednáním dané situace na Městském
úřadě ve Žďáře nad Sázavou.
Usnesení č. 19/ZO-16/2021 bylo schváleno

Bod XII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 2045 hodin.

