ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

Z Á P I S č. 11
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
konaného dne 16. října 2019 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pan/paní

Jana
Zdeněk
Radoslava
Soňa
Martin
Vladimír
Štěpán

KUBELKOVÁ
LISEC
MADZAROVÁ
OTTOVÁ
PINC
PROCHÁZKA
TOMEC

OMLUVENI: pan/paní

Václav
Pavel

HENZL
KLOBUCKÝ

Z devíti členů Zastupitelstva obce přítomno při zahájení 7 členů účast:
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili dva občané.

77,78 %

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Jednání zahájila starostka obce Soňa Ottová v 18,30 hodin přivítáním všech přítomných.
2. OVĚŘENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
Zápis ze zasedání ZO č. 10 byl ověřen jmenovanými ověřovateli bez připomínek.
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění, a proto dala starostka hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje následující program svého zasedání č. 11:
2. Zahájení zasedání
3. Ověření zápisu z minulého zasedání
4. Schválení programu
5. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
6. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
7. Zpráva starostky – návrhy ke schválení
8. Zprávy místostarostů – návrhy
9. Zprávy předsedů výborů – návrhy
10. Zprávy ostatních zastupitelů
11. Diskuse, připomínky a náměty
12. Závěr zasedání
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

4. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE.
Starostka určila ověřovatele zápisu paní Radoslavu, Madzarovou a pana Štěpána Tomce a zapisovatelem Martina
Pince.
5. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ.
V BODĚ SCHVALUJE:
10/06 uzavření Smlouvy o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 24.8. 2019 –
30.11.2024 (linka č. 592) s Hlavním městem Praha zastoupeným organizací ROPID, IČ: 60437359. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostku podpisem smlouvy;
Splněno.

Strana 1 (celkem 5)

ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

10/07 ukončení nájemních smluv na pozemky v k.ú. Páleček par. č. 5/4 o výměře 1.959 m2, par. č. 608/1 o
výměře 6.862 m2, par. č. 416/1 o výměře 371 m2, par. č. 416/2 o výměře 673 m2, par. č. 416/3 o výměře 917 m2
s panem,
e dni 30. 9. 2019;
Splněno.
Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva č. 11 ze dne 18. září 2019 byla projednána s předsedou kontrolního
výboru panem Vladimírem Procházkou, který neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí kontrolu usnesení ze svého zasedání č. 10 ze dne 18. září 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

6. ZPRÁVA STAROSTKY – NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ .
a)Všichni zastupitelé obdrželi návrhy dvou směrnic. Tyto směrnice jsme schvalovali loni v září, týkají se GDPR, a
vzhledem ke změně zákona – již neplatí zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ale byl nahrazen zákonem
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Nejdříve je to Směrnice pro práci s osobními údaji. Tento interní
předpis stanoví pravidla při zacházení s osobními údaji zaměstnancům obce Klobuky v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a čl. 7 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů. Starostka se zeptala zda má někdo nějaký dotaz k obsahu či připomínku. Nebyly
žádné návrhy ani připomínky. Vzhledem k tomu, navrhla usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje pro obec Klobuky aktualizovanou Směrnici pro práci s osobními
údaji.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Další směrnicí je Směrnice pro plnění práv subjektů údajů. Tento interní předpis stanoví postup zaměstnanců obce
Klobuky při plnění práv subjektů údajů, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a
o změně některých zákonů v platném znění a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Starostka se zeptala
zda má někdo nějaký dotaz k obsahu či připomínku. Nebyly žádné návrhy ani připomínky. Vzhledem k tomu
navrhla usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje pro obec Klobuky aktualizovanou Směrnici pro plnění práv subjektů
údajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Je potřeba abychom schválili Sazebník úhrad za poskytování informací, jehož návrh zastupitelé obdrželi.
V návrhu je stanoveno:
Položka
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů.

Sazba
200,00 Kč
3,00 Kč
15,00 Kč

Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací takto:
Položka hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) – 200,- Kč
Položka fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) – 3,00 Kč
Položka paušál provozních nákladů (materiál, energie) – 15,- Kč
Ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Obdrželi jsme nabídky od dvou subjektů na odkup akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.. Jedna společnost
navrhuje odkup za 1 ks akcie 147,- Kč (ZLT a.s. Krnov) a druhá za 1 ks akcie 135,-Kč (Burzovní společnost pro
kapitálový trh, a.s. Praha 1). Těchto akcií vlastníme 40 ks. Jedná se o zaknihované akcie, jejichž hodnota je
v současné době cca 99,- až 102,- Kč za 1 ks. Starostka navrhla na tyto nabídky zatím nereagovat. Nebyly žádné
návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí nabídky na odkup zaknihovaných akcií Hasičské vzájemné
pojišťovny a.s. a jejich prodej zamítá.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

d) Starostka podala informace k plnění rozpočtu obce za 3. čtvrtletí 2019. Příjmy byly ve výši 20,168.241,24 Kč,
což představuje 85,14 % a výdaje byly ve výši 18,088.703,83 Kč, což představuje 79,86 %. Čerpání se vyvíjí
vcelku vyrovnaně. To, že jsme v čerpání na příjmové i výdajové straně na více okolo 80% je zejména ovlivněno
budováním vodovodu v Čeradicích. Paní Madzarová – za finanční výbor, který projednal a zkontroloval plnění
doporučila ke schválení. Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje hospodaření obce za 3. čtvrtletí 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

e) Vzhledem k tomu, že se velmi rozšířily plochy, které jako obec udržujeme a sekáme, dohodli jsme se
s místostarosty, že by bylo výhodné koupit zahradní traktor na sekání trávy. Kupovat traktor v Mounfieldu nebo
v Hechtu je nevhodné, protože v případě našeho častého využití jsou následně jejich zařízení značně poruchová a
tyto firmy nejsou schopny poskytnout odpovídající servis. Proto starostka doporučila koupit takový, ke kterému by
bylo možné postupně nakupovat i příslušenství (zametač, malý sněžný pluh na chodníky). V úvahu pak připadají
tyto značky: John Deere, Husqvarna, Stiel či podobné. Podle předběžných průzkumů stojí tyto stroje do cca 130 tis.
Kč. Po diskuzi starostka navrhla schválit nákup zahradního traktoru za cenu až do výše 200.000,- Kč vč. DPH.
Nebyly žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje nákup zahradního traktoru za cenu až do výše 200.000,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

f) Obdrželi jsme žádost od společnosti AGROS Vraný o pronájem následujících pozemků či jejich částí v k.ú.
Klobuky:
p.p.č.
celá výměra m2
výměra užívaná m2
822
240
233
970
6.191
2.930
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986
957

1.248
1.233
1.200
562
--------------------------8.879
4.958
Tyto pozemky již využívají k zemědělské výrobě, a proto starostka doporučila vyhlásit záměr pronájmu. Nebyly
žádné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vyhlášení záměru pronájmu částí obecních pozemků v k.ú. Klobuky:
část par. č. 822 o výměře 233 m2 z celkové výměry 240 m2, část par. č. 970 o výměře 2.930 m2 z celkové
výměry 6.191 m2, část par. č. 986 o výměře 1.233 m2 z celkové výměry 1.248 m2 a část par. č. 957 o výměře
562 m2 z celkové výměry 1.200 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

7. ZPRÁVY MÍSTOSTAROSTŮ – NÁVRHY.
Místostarosta Martin Pinc informoval:
Navrhl, aby kontrolní výbor provedl kontrolu záboru veřejného prostranství v Klobukách a místních částech,
jelikož se množí případy odstavených aut bez SPZ a i skladování různých odpadních stavebních materiálů na
obecních pozemcích. Dále navrhl napsat k tomuto článek do zpravodaje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky ukládá kontrolnímu výboru prověřit zábor veřejného prostranství na obecních
pozemcích.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

8. ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ – NÁVRHY
Finanční výbor:
p. Madzarová – předala zprávu o kontrole hospodaření obce za třetí čtvrtletí 2019, o kontrole pokladny za 09/2019
a kontrole platby bytových a nebytových nájmů za IIIQ/2019. Vše je v pořádku.
Kontrolní výbor:
Pan Procházka: předal zprávu č. 7, která je součástí zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Komise pro ŽP:
Pan Procházka sdělil závěry komise pro životní prostředí, která doporučuje zadat projekt na vybudování kanalizace
a ČOV pro Klobuky a všechny místní části. Dále doporučuje komise pana
, aby jakožto člena Komise
pro životní prostředí, aby zastupoval Obec Klobuky na jednáních, která se budou týkat projektových řešení
kanalizace a ČOV a i možnostech získání dotací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje vydání plné moci pro pana
pro zastupování obce
Klobuky při jednáních okolo plánované výstavby kanalizace, ČOV a možnostech financování z dotačních
titulů na tuto akci.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0
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Zdrželi se

0
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9. ZPRÁVY OSTATNÍCH ZASTUPITELŮ.
Žádné zprávy nejsou.
10. DISKUSE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
Žádné nebyly.
11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.24 hod..
Příští zasedání zastupitelstva bude ve středu dne 20. listopadu 2019 v 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu.
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 10. 2019
Zapisovatel: Martin Pinc
Ověřovatelé zápisu:
Radoslava Madzarová
Štěpán Tomec

Starostka obce:
Soňa Ottová

----------------------------------------

-----------------------------------

---------------------------------------Přílohy zápisu:

Listina přítomných členů obecního zastupitelstva;
Hosté zastupitelstva obce Klobuky;
Pozvánka na zasedání zastupitelstva;
Plnění rozpočtu za třetí čtvrtletí 2019;
Zpráva Finančního výboru;
Zpráva Kontrolního výboru.
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