Zápis
z 8. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 17. února 2020
v 1800 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sklené (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 1800 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 7. 2. 2020 do 17. 2. 2020.
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 8. řádného zasedání:
I.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II. Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou ZDAR na dopravní obslužnost.
III. Stanovisko obce k výjimkám z vyhlášky 501/2006 ke stavbě rodinného domu
na stavební parcele číslo 44.
IV. Stanovisko obce ke stavbě skladů a pergoly u č. p. 40 na pozemku p. č. 272/1 včetně
vyjádření k sítím vodovodu a kanalizace.
V. Stanovisko obce ke stavbě přístavby a vestavby bytu v č. p. 55 včetně vyjádření
k sítím vodovodu a kanalizace.
VI. Smlouvy o odpadech s podnikatelskými subjekty v obci.
VII. Objednávka odborného posudku k žádosti o dotaci na KČOV.
VIII. Stanovisko obce k realizaci studny u stavby č. ev. 3 na pozemku p. č. 150/5.
IX. Stanovisko obce k realizaci studny u č. p. 56 na pozemku p. č. 117/15.
X. Různé.
XI. Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-8/2020 bylo schváleno.

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

*

*

Bod II – Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou ZDAR na dopravní obslužnost
Firma ZDAR Žďár nad Sázavou předložila dodatek č. 3 ke smlouvě číslo 6011404124
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě číslo 6011404124
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020.
Usnesení č. 2/ZO-8/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Stanovisko obce k výjimkám z vyhlášky 501/2006 Sb. ke stavbě rodinného domu
na stavební parcele číslo 44
Stavební odbor MěÚ Žďár nad Sázavou zahájil dne 6. 1. 2020 řízení týkající se výjimek
ze zákona č. 501/2006 Sb., pro stavbu rodinného domu na stavební parcele č. 44
v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Obec zpracovala stanovisko s připomínkami k jednotlivým výjimkám, které byly
uvedeny v obdrženém dokumentu k řízení, a odeslala jej na MěÚ dne 9. 1. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko s připomínkami obce ze dne 9. 1. 2020
k výjimkám týkajících se zákona č. 501/2006 Sb., pro stavbu rodinného domu na
stavební parcele č. 44 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Usnesení č. 3/ZO-8/2020 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IV – Stanovisko obce ke stavbě skladů a pergoly u č. p. 40 na pozemku p. č. 272/1
včetně vyjádření k sítím vodovodu a kanalizace
Město Žďár nad Sázavou požádalo dne 29. 1. 2020 o vyjádření k technické
infrastruktuře z důvodu existence sítí pro novou stavbu „Sklady a pergola“ u čísla
popisného 40. Obec zpracovala stanovisko k této žádosti a odeslala dne 5. 2. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko obce ze dne 5. 2 2020 k existenci sítí pro
novou stavbu „Sklady a pergola“ u čísla popisného 40.
Usnesení č. 4/ZO-8/2020 bylo schváleno.

Bod V – Stanovisko obce ke stavbě přístavby a vestavby bytu v č. p. 55 včetně vyjádření
k sítím vodovodu a kanalizace
Projektant v zastoupení stavebníka požádal dne 30. 1. 2020 obec o vyjádření
k dodatečnému povolení vestavby bytu v č. p. 55 a ke stavebnímu povolení ke stavbě
přístavku taktéž u č. p. 55, a o vyjádření k existenci sítí vodovodu a kanalizace. Obec
zpracovala stanovisko s několika připomínkami k předložené projektové
dokumentaci a k sítím a zaslala dne 5. 2. 2020 žadateli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko obce ze dne 5. 2. 2020 k projektové
dokumentaci vestavby bytu pro dodatečné stavební povolení a přístavku pro stavební
povolení v č. p. 55, a k existenci sítí.
Usnesení č. 5/ZO-8/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Smlouvy o odpadech s podnikatelskými subjekty v obci
Starosta obce předložil ke schválení smlouvy o odpadech s podnikatelskými subjekty
v obci:
- ACTIVE – středisko volného času (Smlouva č. ODP 2/2020)
- Chalupa Sklené (Smlouva č. ODP 3/2020)
- Apartmány Sklené (Smlouva č. ODP 5/2020)
- Provozovna Sklené – zpracování masa (Smlouva č. 1/2020)
Ostatní podnikatelské subjekty nevyužívají systém obce pro sběr komunálního a
tříděného odpadu, mají vlastní systém, včetně výkaznictví o odpadech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené smlouvy o odpadech s podnikatelskými
subjekty v obci.
Usnesení č. 6/ZO-8/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Objednávka odborného posudku k žádosti o dotaci na KČOV
V rámci žádosti o dotaci u SFŽP na revitalizaci a intenzifikaci KČOV v obci bylo
objednáno dne 8. 1. 2020 zpracování odborného posudku k zpracovanému projektu
na revitalizaci a intenzifikaci KČOV v obci u firmy FILIPENDULA s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na zpracování odborného posudku pro
žádost o dotaci u SFŽP na projekt revitalizace a intenzifikace KČOV.
Usnesení č. 7/ZO-8/2020 bylo schváleno

Bod VIII – Stanovisko obce k realizaci studny u stavby č. ev. 3 na pozemku p. č. 150/5
Obyvatelé chaty ev. č. 3 požádali o zpracování stanoviska obce k realizaci projektu
„Vrtaná studna a výtlačný řad“ na pozemku p. č. 150/5 v k. ú. Sklené u Žďáru nad
Sázavou. Obec zpracovala dne 18. 1. 2020 souhlasné stanovisko k realizaci
uvedeného projektu pro MěÚ Žďár nad Sázavou – odbor životního prostředí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracované stanovisko k realizaci projektu „Vrtaná
studna a výtlačný řad“ na pozemku p. č. 150/5 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Usnesení č. 8/ZO-8/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Stanovisko obce k realizaci studny u č. p. 56 na pozemku p. č. 117/15
Obyvatel domu č. p. 56 předložil dne 31. 1. 2020 žádost o vyjádření k realizaci
projektu „Projekt trubní vrtané studny bez přívodu vody pro zahradu“ na pozemku
p. č. 117/15 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou. Obec zpracovala souhlasné
stanovisko k realizaci uvedeného projektu dne 4. 2. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracované stanovisko k realizaci projektu „Projekt
trubní vrtané studny bez přívodu vody pro zahradu“ na pozemku p. č. 117/15 v k. ú.
Sklené u Žďáru nad Sázavou.
Usnesení č. 9/ZO-8/2020 bylo schváleno.
*

*

*

Bod X – Různé
-

LDO Přibyslav předložilo dne 5. 2. 2020 žádost o udělení souhlasu s provedením prací
„Oprava LC – Javorka“. Dle informace LDO Přibyslav bude 90 % nákladů hrazeno
z dotací. Obec Sklené udělila dne 12. 2. 2020 souhlas s realizací uvedené akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo udělení souhlasu pro LDO Přibyslav na realizaci prací
„Oprava LC – Javorka“.
Usnesení č. 10/ZO-8/2020 bylo schváleno.

-

Pro realizaci projektu na revitalizaci a intenzifikaci KČOV v obci byla objednána dne
3. 1. 2020 „Výrobní projektová dokumentace elektro“ u firmy 4control s. r. o. Bez
této dokumentace by nebylo možno podat žádost o dotaci u SFŽP na revitalizaci a
intenzifikaci KČOV v obci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku ze dne 3. 1. 2020 na zpracování „Výrobní
projektové dokumentace elektro“ u firmy 4control s. r. o. pro realizaci revitalizace a
intenzifikace KČOV v obci.
Usnesení č. 11/ZO-8/2020 bylo schváleno.
-

Pro zajištění případné realizace projektu na revitalizaci a intenzifikaci KČOV v obci
uzavřela obec dne 21. 1. 2020 smlouvu o dílo na autorský a technický dozor s firmou
FILIPENDULA s. r. o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřenou Smlouvu o dílo s firmou FILIPENDULA s. r. o.
ze dne 21. 1. 2020 na zajištění autorského a technického dozoru při realizaci projektu
revitalizace a intenzifikace KČOV v obci.
Usnesení č. 12/ZO-8/2020 bylo schváleno.

-

Majitel RD č. p. 31 předložil obci žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby
„Doplňkový objekt k RD č. p. 31 ve Skleném“, umístěné na pozemku p. č. 55/8 a
55/11, k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a o vyjádření k existenci sítí – vodovod a
kanalizace. Obec nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci a k realizaci
stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci stavby
„Doplňkový objekt k RD č. p. 31 ve Skleném“, umístěné na pozemku p. č. 55/8 a
55/11, k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, a k její realizaci. Z hlediska existence sítí
nemá dle předloženého řešení v projektu také připomínky.
Usnesení č. 13/ZO-8/2020 bylo schváleno.

-

Dále byly projednány připomínky přítomného občana:
 nesvítí světlo u č. p. 47 – ihned bude objednána oprava
 na dolním konci se v kanalizaci loni v létě objevili potkani – starosta obce zjistí
povinnosti obce při výskytu hlodavců ve veřejné kanalizaci
 obecní cesta „do Vrchů“ – její oprava se neplánuje, je vedená jako polní a lesní
cesta
*

Bod XVI – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1910 hodin.

*

*

