Zápis
z 12. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 5. října 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 26. 9. 2020 do 5. 10. 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 12. řádného zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP.
Revize katastru nemovitostí.
Slučování pozemků obce – návrh katastru nemovitostí.
Různé.
Závěr.

Usnesení č. 1/ZO-12/2020 bylo schváleno.
*

*

*

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

Bod II – Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem obdrženého dokumentu „Smlouva
č. 1190400076 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky“ na projekt „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod
v obci Sklené“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dokument „Smlouva č. 1190400076 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky“ na projekt
„Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené“ a
pověřilo starostu jejím podepsáním a odesláním na SFŽP.
Usnesení č. 2/ZO-12/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Revize katastru nemovitostí
Starosta obce seznámil přítomné s informací z průběhu revize staveb v obci dle
katastru nemovitostí, získanou od pracovnic Katastrálního úřadu, pracoviště Žďár
nad Sázavou, při jednání s nimi. Jedná se především o stavby, které nejsou zaneseny
v katastru nemovitostí. O výsledku revize budou informováni vlastníci sporných
nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere danou informaci na vědomí.
Usnesení č. 3/ZO-12/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Slučování pozemků obce – návrh Katastru nemovitostí
Starosta obce seznámil přítomné s dokumentem předaným Katastrem nemovitostí
„Protokol o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 19“. Daný protokol
obsahuje návrhy na sloučení obecních pozemků, popřípadě změnu určení pozemku.
Zastupitelstvo obce postupně projednalo jednotlivé předložené návrhy z protokolu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené pověřuje starostu dle výsledku projednání dokumentu
„Protokol o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 19“ vyplnit uvedený
protokol včetně všech připomínek. Dané dokumenty budou přílohou zápisu ze
zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 4/ZO-12/2020 bylo schváleno.

*

*

*

Bod V – Různé
-

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrhy smluv na zajištění zimní údržby místních
komunikací v obci v zimním období 2020 - 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené odsouhlasilo předložené návrhy smluv na zajištění zimní
údržby komunikací v zimním období 2020 – 2021 a pověřuje starostu uzavřením
uvedených smluv.
Usnesení č. 5/ZO-12/2020 bylo schváleno.

-

Starosta obce informoval přítomné, že objednal přistavení velkoobjemového
kontejneru na bio odpad. Do kontejneru bude možné uložit především shrabané listí
jak z obecních, tak i soukromých pozemků. Kontejner bude přistaven od 6. 11. 2020
do 9. 11. 2020 na ploše u sportovního hřiště. Občané budou informování přes SMS
zprávu.

Bod VI – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 2000 hodin.

