Zápis
ze 14. řádného zasedání ZO Sklené konaného dne 15. února 2021
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 4. února 2021 do 15. února 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 (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 14. řádného zasedání:
I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
II. Žádost majitele objektu č. p. 1 o připojení na místní kanalizaci.
III. Rozpočtové opatření č. 6/2020 – na vědomí.
IV. Směnná smlouva na pozemky mezi obcí Slavětín a LDO Přibyslav.
V. Žádost o dotaci z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“.
VI. OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
VII. Výběrové řízení na dodavatele projektu „Regenerace studny S1“.
VIII. Smlouva o autorském a technickém dozoru při realizaci projektu „Regenerace
studny S1".
IX. Objednávka na propagaci projektu „Regenerace studny S1“.
X. Zaměření stavby č. p. 35 a hranic pozemků patřících majiteli nemovitosti.
XI. Různé
XII. Závěr.
Usnesení č. 1/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*
*
Bod I – Kontrola usnesení z minulého 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 – Žádost majitele objektu č. p. 1 o připojení na místní komunikaci
Předsedající seznámil zastupitelstvo s požadavkem majitele objektu č. p. 1
na připojení k místní kanalizaci, včetně jím přiloženého náčrtku připojení.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrženým místem připojení od žadatele, neboť by
muselo vést prodloužení kanalizace na pozemek, kde by neměla kanalizace další
využití.
Obec předkládá vlastní návrh místa připojení na místní kanalizaci pod stávající místní
komunikací s tím, že k tomuto místu kanalizaci prodlouží a prodloužená kanalizace
bude sloužit v budoucnu k připojení vpustí v případě opravy této komunikace.
Současně doporučuje řešení nákladů na realizaci celkové přípojky v poměru 50 %
žadatel a 50 % obec Sklené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením majitele objektu č. p. 1 na místní kanalizaci
za těchto podmínek:
- Starosta obce prověří, zda je nutné stavební povolení k prodloužení místní
kanalizace a zajistí cenovou nabídku na prodloužení kanalizace.
- V případě nutnosti zpracování projektu prodloužení kanalizace, zaměření
inženýrských sítí a zaměření samotného prodloužení se bude žadatel podílet
na nákladech na tyto činnosti ve výši 50 % celkových nákladů.
Usnesení č. 2/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Rozpočtové opatření č. 6/2020
S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2020
seznámila přítomné účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020.
Usnesení č. 3/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Směnná smlouva na pozemky mezi obcí Slavětín a LDO Přibyslav
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se směnnou smlouvou na pozemky mezi obcí
Slavětín a LDO Přibyslav. Jedná se o rovnocennou směnu částí dvou pozemků.
Záměr směny pozemků (evidenční číslo záměru 1/2021) by vyvěšen v termínu 18. 1.
2021 – 2. 2. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako podílník v LDO Přibyslav předloženou směnnou
smlouvou na pozemky mezi obcí Slavětín a LDO Přibyslav.
Usnesení č. 4/ZO-14/2021 bylo schváleno.

Bod V – Žádost o dotaci z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obsahem žádosti obce o dotaci z programu
„Obnova venkova Vysočiny 2021“.
– V roce 2021 je podpora Kraje Vysočiny na uvedený program max. 100 000,- Kč
na jednu žádost
– Obec bude žádat o dotaci na zakoupení traktůrku na sečení trávy s příslušenstvím.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Obnova venkova
Vysočiny 2021“ na nákup traktůrku na sečení trávy.
Usnesení č. 5/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Na základě změny zákona č. 609/2020, kterým došlo k dílčí novelizaci zákona
č. 565/1990 o místních poplatcích, předložil předsedající ke schválení OZV č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu a
současně ruší OZV č. 3/2019.
Usnesení č. 6/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Výběrové řízení na dodavatele projektu „Regenerace studny S1“
Předsedající podal následující informaci: Ve spolupráci s firmou IPI s. r. o. byl obcí
realizován výběr dodavatele realizace projektu „Regenerace studny S1“ formou
výběrového řízení – viz usnesení č. 12/ZO – 13/2020 z 13. ŘZ ZO dne 7. 12. 2020.
Osloveny byly tři firmy, které podaly nabídky:
- VHS Bohemia, a. s., pobočka Žďár nad Sázavou
- LS MONT s. r. o. Žďár nad Sázavou
- 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s.
Hodnotící komise skládající se ze dvou zástupců obce a jednoho zástupce firmy IPI s. r. o.
provedla kontrolu zaslaných nabídek a stanovila následující pořadí nabídek ve výběrovém
řízení. (Při splnění všech podmínek výzvy byla rozhodujícím faktorem cena).
Stanovené pořadí nabídek:
1. VHS Bohemia, a. s., pobočka Žďár nad Sázavou
2. LS MONT s. r. o. Žďár nad Sázavou
3. 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí nabídek ze zprávy hodnotící komise a ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s prvním v pořadí – firmou VHS Bohemia, a. s.
Usnesení č. 7/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Smlouva o autorském a technickém dozoru při realizaci projektu „Regenerace
studny S1“
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zněním smlouvy „Smlouva o dílo na výkon
technického a autorského dozoru dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů“, která byla uzavřena
obcí se zhotovitelem Ing. Milošem Charvátem – IMC na projekt „Regenerace studny S1“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření „Smlouvy o dílo na výkon technického a
autorského dozoru dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů“ a nemá k ní připomínek.
Usnesení č. 8/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Objednávka na propagaci projektu „Regenerace studny S1“
Předsedající seznámil zastupitelstvo s podmínkami na propagaci ve výzvě č. 2/2018,
na základě níž získala obec dotaci na projekt „Regenerace studny S1“. Na základě ní
obec zajistí předepsanou propagaci projektu:
- velkou propagační ceduli
- pamětní desku
- ostatní propagační materiály
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu objednáním všech potřebných položek
pro propagaci projektu „Regenerace studny S1“.
Usnesení č. 9/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod X – Zaměření stavby č. p. 35 a hranic pozemků patřících majiteli nemovitosti
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledky zaměření pozemků sousedících
s pozemky obce u nemovitosti č. p. 35, které nechal provést majitel uvedené
nemovitosti. Na základě zaměření bylo zjištěno, že současné oplocení pozemků
někde zabíhá do pozemků obce a někde místní komunikace vede po pozemku majitele
nemovitosti č. p. 35.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby projednal s majitelem nemovitosti č. p. 35
realizaci zaměření a zpřesnění hranic pozemků majitele nemovitosti a obce.
Usnesení č. 10/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XI – Různé
- Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se situací kolem zrušeného ranního spoje
v sobotu. Spoj byl zrušený dle vyjádření Kraje Vysočina na základě zavedení nouzového
stavu a omezení pohybu osob. Zastupitelstvo bere danou informaci na vědomí.
- Předsedající informoval zastupitelstvo obce s finančními náklady na likvidaci odpadů
v obci. Náklady za likvidaci odpadů každý rok rostou. Z rozboru za roky 2019 a 2020
vyplynulo, že rozdíl mezi náklady na likvidaci odpadů a vybranými poplatky za odpad
stále narůstá – v roce 2020 byly náklady již skoro o 59 % vyšší než vybrané poplatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci s ekonomkou obce
připravili návrh nové OZV o odpadech tak, aby rozdíl nákladů na likvidaci odpadů a
získanými poplatky za likvidací odpadů byl maximálně do 20 %.
Usnesení č. 11/ZO-14/2021 bylo schváleno.
- Předsedající informoval zastupitelstvo obce o nabídce na výměnu světel (modernější a
úspornější osvětlovací tělesa) od firmy Lamberga s. r. o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dokončit nabídkové řízení na výměnu světel
od firmy Lamberga s. r. o. a připravit na příští zasedání podklady pro objednání.
Usnesení č. 12/ZO-14/2021 bylo schváleno.
*
Bod XII – Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 1920 hodin.

*

*

