Zápis
ze 6. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 9. září 2019
v 1900 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené.
Přítomni: Ing. Josef Hušek, Jiří Kunc, František Kolář, Jiří Trojan, Pavlína Paseková,
Ing. Dušan Sláma, Ing. Josef Kopečný (příchod v 1915)

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 29. 8. 2019 do 9. 9. 2019.
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 6. řádného zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
Smlouva na realizaci projektu – Úprava prostoru kolem dětského hřiště a
sportovního hřiště.
Stanovisko obce k pozemkovým úpravám v k. ú. Tři Studně.
Rekonstrukce kořenové čističky odpadních vod.
Pachtovní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 484/2.
Nákup nádob na komunální odpad.
Rozpočtové opatření č. 5/2019 a 6/2019 – na vědomí.
Různé.
Závěr.

Usnesení č. 1/ZO-6/2019 bylo schváleno.

Bod I – Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Starosta konstatoval, že prozatím není splněno usnesení č. 7/ZO-1/2018 z 1. řádného
zasedání ZO ze dne 10. 12. 2018:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce projednat s provozovateli penzionů a
firem na území obce uzavření smlouvy a spolupodílnictví při likvidaci komunálního
odpadu tříděného i netříděného.
Původní termín: 31. 3. 2019 Nový termín: 31. 10. 2019
Ostatní usnesení z minulého zasedání jsou splněna.
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.
*

*

*

Bod II – Smlouva na realizaci projektu - Úprava veřejných prostranství okolo dětského
hřiště a sportoviště včetně obnovy zeleně
Na realizaci projektu „Úprava veřejných prostranství okolo dětského hřiště
a sportoviště včetně obnovy zeleně“, na který byla podána žádost na dotaci z Fondu
Vysočiny - programu Obnova venkova Vysočiny 2019, byla na základě zaslané nabídky
a položkového rozpočtu předložena a projednána Smlouva o dílo s firmou 3D-Zahrady
s. r. o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 3D-Zahrady s. r. o. na realizaci
projektu „Úprava veřejných prostranství okolo dětského hřiště a sportoviště včetně
obnovy zeleně“.
Usnesení č. 2/ZO-6/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Stanovisko obce k pozemkovým úpravám v k. ú. Tři Studně
Státní pozemkový úřad zaslal soupis nároků vlastníků pozemků (Obec Sklené)
v k. ú. Tři Studně. Jedná se o pozemky (většinou cesty), u kterých prochází
hranice pozemků dvou vlastníků středem cesty. Pozemkovými úpravami dojde
k tomu, že obec Sklené bude vlastnit část celé cesty při zachování soupisu nároků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené nemá námitek k předloženému soupisu nároků vlastníka
pozemků (obec Sklené) a pověřuje starostu podepsáním daného soupisu a odesláním
na Státní pozemkový úřad.
Usnesení č. 3/ZO-6/2019 bylo schváleno.

Bod IV – Rekonstrukce kořenové čističky odpadních vod
Obec obdržela druhou verzi nabídky na projekt - Revitalizace KČOV Sklené od firmy
Kořenovky s. r. o. Uvedená firma předložila nabídku s vertikální filtrací v kořenových
polích. Starosta informoval zastupitelstvo o obsahu nabídky a porovnal tuto nabídku
s již zpracovaným projektem od firmy VODASERVIS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu organizací jednání zastupitelů obce s firmou
Kořenovky s. r. o. k podrobnějšímu projednání nabízeného řešení – popis principu
nabízeného řešení a popis výhod tohoto řešení oproti zpracovanému projektu firmou
VODASERVIS.
Usnesení č. 4/ZO-6/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Pachtovní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 484/2
Starosta informoval o jednání ohledně pronájmu části pozemku (cca 15 m2) obce
Sklené p. č. 484/2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku na část
pozemku p. č. 484/2 o výměře cca 15 m2.
Usnesení č. 5/ZO-6/2019 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Nákup nádob na komunální odpad
Budou zakoupeny 2 popelnice na směsný komunální odpad o objemu 240 l. Jedna
bude umístěna u čistírny odpadních vod na likvidaci nečistot z česel, druhá u
kontejnerů na směsný odpad. Bude do ní možné ukládat směsný komunální odpad
z odpadkových košů a také zde mohou uložit směsný komunální odpad např. chataři,
kteří mají nemovitosti mimo zastavěné území obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje nákup 2 popelnic o objemu 240 l na směsný
komunální odpad a dále pověřuje starostu podáním žádosti na likvidaci nečistot
z česel KČOV v rámci komunálního odpadu na Odbor životního prostředí Městského
úřadu Žďár nad Sázavou.
Usnesení č. 6/ZO-6/2019 bylo schváleno.

Bod VII – Rozpočtové opatření č. 5/2019 a 6/2019
S provedenými rozpočtovými opatřeními seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí provedení rozpočtových opatření č.
5/2019 a 6/2019.
Usnesení č. 7/ZO-6/2019 bylo schváleno
*

*

*

Bod VIII – Různé
-

Udělení plné moci pro zastupování obce Sklené jako podílnické obce LDO Přibyslav ve
sporu se Státním pozemkovým úřadem (SPU) ohledně Honzovských rybníků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje udělení plné moci na zastupování obce Sklené
jako podílnické obce LDO Přibyslav ve sporu se SPÚ ohledně Honzovských rybníků.
Usnesení č. 8/ZO-6/2019 bylo schváleno.

-

SDH Sklené požádal obec o zakoupení 7 pracovních uniforem pro ženskou část
jednotky. Požadavek byl odůvodněn záměrem vytvořit ženské družstvo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje nákup 7 pracovních uniforem pro ženskou část
jednotky SDH Sklené. Dále ukládá starostovi vypracovat s velitelem SDH Sklené plán
zapojení ženského družstva do akcí SDH.
Usnesení č. 9/ZO-6/2019 bylo schváleno.

-

Majitel nemovitosti č. p. 46 požádal obec o napojení na obecní vodovod. K napojení
byla předložena projektová dokumentace realizace pro stavební povolení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje napojení nemovitosti č. p. 46 na obecní
vodovod. Podmínkou pro napojení je dodržení předloženého projektu realizace pro
stavební povolení a uvedení pozemků ve vlastnictví obce dotčených stavbou do
původního stavu.
Usnesení č. 10/ZO-6/2019 bylo schváleno.

-

Starosta podal informaci k realizaci projektu „Modernizace vodojemu a vodních
zdrojů v obci“ – práce jsou téměř dokončeny, stavba bude předána zhotovitelem,
19. 9. proběhne kolaudace a následně bude provedeno konečné vyúčtování akce.

-

Pro dokončení mapy sítí v obci Sklené je nutno provést geodetem ještě přesné
zaměření všech uzávěrů k nemovitostem, šoupátek a hydrantů. Toto zaměření je nad
rámec smlouvy o dílo „Zpracování technické mapy podzemních sítí – Obec Sklené“.
Dané zaměření je plánováno na 12. 9. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje náklady na zaměření všech uzávěrů k
nemovitostem, šoupátek a hydrantů.
Usnesení č. 11/ZO-6/2019 bylo schváleno.

-

Zastupitelé projednali připomínky podané na pracovním zasedání zastupitelstva dne
26. 8. 2019 a výsledky zjištění:
- Rušení nočního klidu
o Případné rušení nočního klidu je třeba řešit ihned a zavolat Policii ČR k řešení
tohoto přestupku. Není možné daný přestupek řešit dodatečně.
- Instalace příčného odvodňovacího žlabu na opravené místní komunikaci od kapličky
k hasičské nádrži
o Daný odvodňovací žlab nebyl realizován a nebyl také fakturován firmou
COLAS. Firma COLAS zašle nabídku na jeho realizaci.
- Riskantní jízda cyklistů po komunikaci od kapličky k hasičské nádrži
o K řešení této připomínky je nutné vyjádření Dopravního inspektorátu Policie
ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené ukládá starostovi projednat s Dopravním inspektorátem
Policie České republiky možnost řešení omezení nebezpečné a riskantní jízdy cyklistů
po komunikaci od kapličky k hasičské nádrži.
Usnesení č. 12/ZO-6/2019 bylo schváleno.

-

Majitel nemovitosti č. p. 19 požádal obec o stanovisko ke stavbě domu dle
předložené dokumentace – původní nemovitost bude zbourána a na jejím místě
postaven nový dům (dřevostavba), a o schválení připojení na místní kanalizaci.
Doplňující požadavek majitele nemovitosti – povolení použít obecní pozemek mezi
stavbou a hasičskou nádrží během stavby jako manipulační a skladovou plochu.
Zastupitelé navrhují majiteli uvedené nemovitosti zvážit posunutí nové stavby dál od
obecní komunikace z důvodu nebezpečí poškození rohu domu nebo boku domu při
pohybu těžkých dopravních prostředků, hlavně v zimním období.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené dává kladné stanovisko ke stavbě nového domu na
parcele stávajícího domu č. p. 19 dle předložené dokumentace, schvaluje připojení na
místní kanalizaci a použití plochy mezi stávající stavbou a hasičskou nádrží jako
manipulační a skladovou plochu. Ukládá starostovi vypracovat stanovisko obce
v uvedeném rozsahu a s daným doporučením – posun domu dále od komunikace.
Usnesení č. 13/ZO-6/2019 bylo schváleno.
-

Obec obdržela od majitelů pozemku č. p. 117/15 „Ohlášení o provedení
průzkumného vrtu“ na uvedeném pozemku. Obec nemá připomínek k provedení
průzkumného vrtu.
*

Bod IX – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 2040 hodin.

*

*

