Zápis
z 13. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 7. prosince 2020
v 1800 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. 11. 2020 do 7. 12. 2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomni jsou 4, od 1815 5 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 13. řádného zasedání:
I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II. Schválení rozpočtu obce na rok 2021.
III. Rozpočtová opatření č. 4/2020 a 5/2020 – na vědomí.
IV. Zvýšení ceny stočného od 1. 1. 2021.
V. Vícenáklady při opravě kapličky.
VI. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou FILIPENDULA s. r. o.
VII. Smlouva o smlouvě budoucí s firmou XART s. r. o.
VIII. Inventarizace majetku obce.
IX. Různé.
X. Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-13/2020 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 – Rozpočet obce Sklené na rok 2021
Návrh rozpočtu byl vyvěšen v termínu 18. 11. 2020 – 8. 12. 2020 na úředních
deskách.
Příjmy: 2 995 600,00 Kč
Výdaje: 2 906 900,00 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021.
Usnesení č. 2/ZO-13/2020 bylo schváleno.
*

*
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Bod III – Rozpočtová opatření č. 4/2020 a 5/2020
S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtových opatření č. 4/2020 a 5/2020
seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020 a 5/2020.
Usnesení č. 3/ZO-13/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Zvýšení ceny stočného od 1. 1. 2021
Zastupitelstvo na základě probíhající realizace projektu „Revitalizace a intenzifikace
KČOV“ a zvýšených nákladů na provoz KČOV po dokončení projektu rozhodlo o
zvýšení ceny stočného od 1. 1. 2021 na hodnotu 21,- Kč za m3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny stočného na 21,- Kč za 1 m3 a pověřuje
starostu zajištěním odečtu vodoměrů ke dni 31. 12. 2020. Občanům budou rozeslány
sms zprávy se žádostí o nahlášení stavu vodoměru.
Usnesení č. 4/ZO-13/2020 bylo schváleno.
*

*
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Bod V – Vícenáklady při opravě kapličky
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozsahem a náklady u realizovaných víceprací
při opravě kapličky nad rámec prací dohodnutých ve smlouvě o dílo se Sdružením
HIPS Kubík. Všechny vícepráce vyplynuly ze zjištěných skutečností při opravě. Jednalo
se o tyto vícepráce:
– oprava elektriky
– oprava svodů a instalace ochranných mřížek do okapů
– izolace, zpevnění a odvodnění základů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsah víceprací a náklady na jejich provedení při
opravě kapličky nad rámec smlouvy o dílo se Sdružením HIPS Kubík.
Usnesení č. 5/ZO-13/2020 bylo schváleno.
*

*
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Bod VI – Dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou FILIPENDULA s. r o.
Na základě připomínek obce k předložené projektové dokumentaci k projektu
„OBJEKT SRÁŽENÍ FOSFORU PRO KOŘENOVOU ČOV V OBCI SKLENÉ“ došlo ke skluzu
v termínu předání projektové dokumentace firmou FILIPENDULA s. r. o. Na základě
uvedené skutečnosti byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování uvedené
projektové dokumentace se změnou termínu dokončení do 11. 12. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování
projektové dokumentace „OBJEKT SRÁŽENÍ FOSFORU PRO KOŘENOVOU ČOV V OBCI
SKLENÉ“ s firmou FILIPENDULA s. r. o.
Usnesení č. 6/ZO-13/2020 bylo schváleno.
*

*
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Bod VII – Smlouva o smlouvě budoucí s firmou XART s. r. o.
Na základě závěrů z usnesení číslo 7/ZO-11/2020 z 11. řádného zasedání
zastupitelstva byla s firmou XART s. r. o. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
na zajištění nových www stránek obce v roce 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou
XART s. r. o. na zajištění nových www stránek obce v roce 2021.
Usnesení č. 7/ZO-13/2020 bylo schváleno.
*

*
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Bod VIII – Inventarizace majetku obce
K provedení inventarizace majetku obce byla jmenována inventarizační komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise.
Usnesení č. 8/ZO-13/2020 bylo schváleno.

Bod IX – Různé
- Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o věcném břemeni
č. NM-014330062724/001 s firmou E-ON na pozemky, které jsou obhospodařovány
Lesním družstvem obcí Přibyslav, ve kterém má obec podíl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou E-ON
č. NM-014330062724/001 na pozemky, které jsou obhospodařovány
Lesním družstvem obcí Přibyslav, ve kterém má obec podíl.
Usnesení č. 9/ZO-13/2020 bylo schváleno.
- Starosta informoval zastupitelstvo obce, že na základě posunu zpracování
projektové dokumentace od firmy FILIPENDULA s. r. o. na projekt „OBJEKT SRÁŽENÍ
FOSFORU PRO KOŘENOVOU ČOV V OBCI SKLENÉ“ bylo nutno uzavřít dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2020 s firmou 4control s. r. o. na zpracování projektu
elektro k výše uvedenému projektu. Obsahem dodatku je změna termínu dokončení
projektu elektro na termín 15. 1. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování
projektové dokumentace elektro pro projekt „OBJEKT SRÁŽENÍ FOSFORU PRO
KOŘENOVOU ČOV V OBCI SKLENÉ“ s firmou 4control s.r.o.
Usnesení č. 10/ZO-13/2020 bylo schváleno.
- Na základě požadavků občanů objednal starosta obce na den 12. 12. 2020
specialistu na deratizaci, který rozdá zájemcům návnady dle specifikace škůdců, a
poradí s jejich umístěním dle specifik v nemovitosti. Jednu návnadu poskytne obec
v případě zájmu zdarma, další návnady si zaplatí zájemce sám.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o návštěvě specialisty na deratizaci
v obci a souhlasí, že bude v případě zájmu jedna návnada pro každou nemovitost dle
č. p. hrazena obcí.
Usnesení č. 11/ZO-13/2020 bylo schváleno.
- Starosta informoval zastupitele obce, že obec obdržela akceptační dopis na její
žádost o dotaci na projekt „Regenerace studny S1“ od SFŽP. Dotace bude potvrzena
dopisem s podpisem ministra životního prostředí. Pro výběrové řízení na realizaci
uvedeného projektu předložil starosta návrh „Příkazní smlouvy č. 2020052“ s firmou
IPI s. r. o., která připraví a administrativně zajistí výběr realizátora projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy č. 2020052“ s firmou
IPI s. r. o. na výběr dodavatele realizace projektu „Regenerace studny S1“.

Usnesení č. 12/ZO-13/2020 bylo schváleno.
- Navržena roční odměna pro členy zastupitelstva, kteří se starají o místní vodovod
a čistírnu odpadních vod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměn zastupitelům obce za péči o vodovod
a ČOV.
Usnesení č. 13/ZO-13/2020 bylo schváleno.

Bod X – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1905 hodin.

