Zápis
z 17. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 13. září 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 3. 9. 2021 do 13. 9. 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 17. řádného zasedání:
I.
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II.
Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021 - na vědomí.
III.
Rozpočtové opatření č. 5/2021 – ke schválení.
IV.
Svazek obcí „Mikroregion Žďársko“.
V.
XVIII. sněm Svazu měst a obcí České republiky.
VI.
CHKO Žďárské vrchy – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 5/2021.
VII.
Webové stránky obce – informace.
VIII.
Zpráva o uplatňování územního plánu obce.
IX.
Nákup čerpadla pro KČOV.
X.
Různé.
XI.
Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-17/2021 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 – Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021
S provedenými změnami rozpočtu seznámila přítomné účetní obce, paní Moravcová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021.
Usnesení č. 2/ZO-17/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Rozpočtové opatření č. 5/2021
Paní Moravcová předložila zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2021,
kterým budou navýšeny výdaje v § 3631 – veřejné osvětlení o 161 500,00 Kč, v § 2310
– pitná voda o 700 000,- Kč a v § 2321 – odpadní vody o 800 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Usnesení č. 3/ZO-17/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Svazek obcí „Mikroregion Žďársko“
Předsedající seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání o založení Dobrovolného
svazku obcí „Mikroregion Žďársko“, které proběhlo 26. 6. 2021, a s podklady pro toto
jednání:
Smlouva o založení Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o založení Dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Žďársko“ a schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion
Žďársko“, jenž jsou nedílnou součástí Smlouvy o založení DSO „Mikroregion Žďársko“.
Usnesení č. 4/ZO-17/2021 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – XVIII. sněm Svazu měst a obcí České republiky
Předsedající seznámil přítomné s tím, že se přihlásil na XVIII. sněm Svazu měst a obcí
České republiky, který proběhne ve dnech 21 a 22. října 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí danou informaci předsedajícího
a schvaluje náklady spojené s účastí.
Usnesení č. 5/ZO-17/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – CHKO Žďárské vrchy – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 5/2021
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem veřejné vyhlášky – Opatřením
obecné povahy č. 5/2021, vydané CHKO Žďárské vrchy. Vyhláška se týká návrhu
opatření, týkajících se prevence proti šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí veřejnou vyhlášku – Opatření obecné
povahy č. 5/2021, vydané CHKO Žďárské vrchy a má k němu připomínky – dopis
s připomínkami bude odeslán na CHKO Žďárské vrchy.
Usnesení č. 6/ZO-17/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Webové stránky obce - informace
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem přípravy webových stránek obce. Zatím je
vytvořena struktura stránek, připraveny fotografie zajištěné panem Košťálem pro
zahrnutí do www stránek. Dále se připravují texty ke složce „Spolky“, kde bude
uveden „Sklenský sousedský spolek“ a „Sbor dobrovolných hasičů“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí a schvaluje jednorázovou odměnu za
přípravu fotografií obce.
Usnesení č. 7/ZO-17/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Zpráva o uplatňování územního plánu obce
Dne 30. 6. 2021 byla podána na pracovním zasedání zastupitelstvu informace, že se
zpracovává pro MěÚ Žďár nad Sázavou materiál „Zpráva o uplatňování územního
plánu obce Sklené“. Současně byly sděleny informace, co z toho bude plynout pro
obec. Informace byla sdělena zpracovatelem územního plánu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere danou informaci na vědomí a pověřuje starostu
v případě nutnosti svolat zasedání zastupitelstva obce ke zprávě o uplatňování
územního plánu obce.
Usnesení č. 8/ZO-17/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Nákup čerpadla pro KČOV
Předsedající informoval zastupitelstvo, že objednal jedno čerpadlo do KČOV jako
rezervu pro případ poruchy některého z 8 čerpadel v kořenových polích.
Důvod - nelze odhadnout dobu výměnu čerpadla v rámci reklamace v záruce. Bez
dodávky vody by mohly uschnout rostlinky na vertikálních filtrech a tím by se ztratil
jejich efekt.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí danou informaci a souhlasí s nákupem
rezervního čerpadla, které bude po záruce sloužit jako ND.
Usnesení č. 9/ZO-17/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod X – Různé
-

Informace k průběhu projektu „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky
odpadních vod v obci Sklené“
Předsedající informoval zastupitelstvu o stavu výše uvedeného projektu:
- Dne 29. 9. 2021 proběhne kontrolní den včetně předání hotové stavby
- Obec obdržela další fakturu od zhotovitele, zbývá ještě fakturovat náklady za
dokončovací práce
- Podána žádost na SFŽP o proplacení poslední částky z dotace na investiční
část
- Podána žádost na vodoprávní úřad o povolení zkušebního provozu v délce
trvání 1 roku (předpoklad zahájení v 10/2021), a v rámci zkušebního provozu
byly objednány rozbory odpadních vod v KČOV na vstupu a výstupu za každý
měsíc nad rámec běžných rozborů. Tyto rozbory budou nutné k závěrečné
zprávě a vyúčtování dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí danou informace o projektu „Revitalizace a
intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené“ a souhlasí s objednáním
rozborů odpadních vod z KČOV každý měsíc.
Usnesení č. 10/ZO-17/2021 bylo schváleno.
-

Osvětlení v obci
Předsedající informoval zastupitelstvo, že proběhla výměna osvětlovacích těles
firmou Lamberga s. r. o. v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere danou informaci na vědomí a souhlasí s proplacením prací
dle zaslané faktury zhotovitelem ve výši dohodnuté ceny.
Usnesení č. 11/ZO-17/2021 bylo schváleno.

-

Informace k průběhu projektu „Regenerace studny S1“
Předsedající informoval zastupitelstvu o stavu výše uvedeného projektu:
- Stavební část hotova, zbývá doplnit plot o vyztužující lanko a oka na sloupech.
- Je plánováno předání díla dle smlouvy o dílo na 1. 10. 2021.
- Pro možnost napojení na vodovodní síť byly objednány rozbory vody ze
studny S1 nad rámec běžných rozborů.
- Nad rámec stavby byla dohodnuta se zhotovitelem (VHS Bohemia a. s.)
instalace rozvaděče s výstupem pro instalaci dávkovacího zařízení a zásuvkou
na 220 V, a jeho napojení na přívod u vodojemu. Dané práce navrhuje
předsedající objednat nad rámec smlouvy o dílo na projekt „Regenerace
studny S1“, mimo dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí danou informaci o projektu „Regenerace studny
S1“ a pověřuje předsedajícího objednáním instalace rozvaděče a jeho napojení na
přívod u vodojemu na základě předložené specifikace provedených prací.
Zastupitelstvo také souhlasí s objednáním rozborů vody ze studny S1 nad rámec
běžných rozborů.
Usnesení č. 12/ZO-17/2021 bylo schváleno.

-

Připojení nemovitosti č. p. 1 na místní kanalizaci.
Předsedající informoval zastupitelstvo, že objednal u VHS Bohemia a. s. prodloužení
kanalizace pro připojení domu č. p. 1 na základě nabídky uvedené firmy. Prodloužení
bylo realizováno a skládá se z následujících položek:
o Navrtání do šachty vpustě u č. p. 28
o Položení potrubí v délce 10 m
o Kontrolní šachta s více vstupy
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vystavení objednávky a náklady na prodloužení obecní
kanalizace pro připojení nemovitosti č. p. 1
Usnesení č. 13/ZO-17/2021 bylo schváleno.
-

Provozní řád KČOV pro zkušební provoz
Předsedající předložil zastupitelstvu „Provozní řád KČOV pro zkušební provoz“, který
bude platný během zkušebního provozu. Po zkušebním provozu bude daný provozní
řád zabudován do platného provozního řádu kanalizace v obci Sklené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Provozní řád KČOV pro zkušební provoz“.
Usnesení č. 14/ZO-17/2021 bylo schváleno.

*
Bod XII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 2015 hodin.

*

*

