Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny č. 02/2018,
konaného dne 03. 05. 2018
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 18:35 hodin.
Přítomni:

Omluveni:

Ladislav Ptáček
Ing. Václav Choura
Dagmar Mužíková
Lukáš Ptáček
Pinc Zdeněk
Ilona Hálová

Josef Dobiáš

Neomluveni:

I. ZAHÁJENÍ
Řádné zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny zahájil starosta Ladislav Ptáček, který
konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů a zasedání je tedy usnášení schopné. Zasedání se
účastnilo 5 občanů.
Zapisovatelem byla určena Ilona Hálová.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli D. Mužíková a Lukáš Ptáček.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
III. PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ:
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
Nikdo z přítomných neměl k zápisu žádné připomínky.
IV. PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1) Schválení programu zasedání
Předsedající zastupitele informoval, že do okamžiku zveřejnění programu na úřední desce
žádný z výborů obce nepředložil starostovi v souladu s článkem 4 odst. 2) jednacího řádu
písemný návrh na zařazení do programu jednání.
Na základě článku 6. odst. 1 jednacího řádu vznesl dotaz, zda některý z členů
zastupitelstva navrhuje zařazení dalšího bodu do navrženého programu.
L.Ptáček: Navrhuji zařadit bod č.9 Schválení směrnice GDPR a dále bod č.10 Schválení
jmenování pověřence GDPR.
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Hlasování:

pro: 6 proti: 0

zdržel se: 0

Navrhované body byly zařazeny do programu zasedání.
Program zasedání je následující:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Zpráva fin. výboru o kontrole nákladů veřejného osvětlení v roce 2012 - 2016
5. Smlouva na pronájem pozemků 262/2, 262/3 v k.ú. Homole u Panny
6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 45/1 v k. ú. Bláhov
7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 29/4, 45/1 v k. ú. Bláhov
8. Žádost o půjčku z FRB
9. Schválení směrnice GDPR
10. Schválení jmenování pověřence GDPR
11. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
12. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl přijat.
2) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Nebyly uloženy žádné úkoly.
3) Rozpočtové opatření č. 1/2018
Předsedající předal slovo předsedkyni fin. výboru D. Mužíkové. Ta přečetla zápis z jednání
fin. výboru se závěrem, že FV doporučuje zastupitelům schválit rozpočtové opatření 01/2018.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 030/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny na svém zasedání schvaluje rozpočtové opatření
č. 01/2018
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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4) Zpráva fin. výboru o kontrole nákladů veřejného osvětlení v roce 2012 - 2016
Předsedající předal slovo předsedkyni fin. výboru D. Mužíkové. Ta přečetla zprávu o
výsledku kontroly plateb za el.energii veřejného osvětlení se závěrem, že kontrola nezjistila
žádné pochybení u fakturace el. energie na VO.
Dále uvedla, že všechny podklady jsou připravené na CD pro zastupitele J. Dobiáše. CD mu
bude předáno osobně na zastupitelstvu, kterého se zúčastní.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
D. Tausche: Porovnávali jste nárůst cen za el. energii?
D. Mužíková: Kontrolovali jsme faktury a položky.
Návrh usnesení 040/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly
veřejného osvětlení za roky 2012 - 2016
5) Smlouva na pronájem pozemků 262/2, 262/3 v k. ú. Homole u Panny
Předsedající uvedl, že oznámení o záměru na pronájem pozemků byl zveřejněn na úřední
desce v době od 03. 04. 2018 do 18. 04. 2018. O pronájem pozemků projevila zájem pouze
paní L. Hálová.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
D. Tausche: Jedná se o ty oplocené pozemky?
L. Ptáček: Ano, jedná se o tyto pozemky.
Návrh usnesení 050/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 262/2 o
výměře 1 384 m2 a pozemku p.č. 262/3 o výměře 1384 m2 za celkovou částku 5 536
Kč ročně a pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu pozemků.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 45/1 v k. ú. Bláhov
Předsedající přečetl žádost p. Kneblíka, který zřídil vodovodní přípojku pro chatu č.p. 23 v
k.ú. Bláhov. Předsedající navrhl smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako bezúplatné
věcné břemeno na uvedeném pozemku.
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Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
D. Tausche: Byl jste se tam podívat, starosto?
L. Ptáček: Ano, byl. Musím tam zajet, až nebude pršet. Řešení odpadu musím zjistit.
Návrh usnesení 060/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě
na p. č. 45/1 v k. ú. Bláhov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
7) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 29/4, 45/1 v k. ú. Bláhov
Předsedající přečetl žádost p. M. Fiedlera, který zřídil vodovodní přípojku pro chatu v k. ú.
Bláhov. Předsedající navrhl smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako bezúplatné
věcné břemeno na uvedeném pozemku.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 070/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě
na p. č. 29/4 a 45/1 v k. ú. Bláhov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8) Žádost o půjčku z FRB
Předsedající uvedl, že o půjčku ve výši 50 000 Kč žádají Jiří a Květa Hastrdlovi na pořízení
nového kotle
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
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Návrh usnesení 080/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 50 000 Kč
manželům Hastrdlovým na pořízení nového kotle a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
9) Schválení směrnice GDPR
Předsedající vysvětlil, že 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU, které má za cíl zajistit
vyšší ochranu fyzických osob. Toto nařízení se týká všech subjektů, které data fyzických osob
shromažďují nebo zpracovávají, obecně všech, kdo s nimi mohou přijít do styku. Proto je
nutné schválit směrnice GDPR.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 090/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje směrnice GDPR a pověřuje starostu
podpisem směrnice.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10) Schválení jmenování pověřence GDPR
Předsedající vysvětlil, že je nutné k datu platnosti GDPR stanovit pověřence pro ochranu
osobních údajů. Pověřenec je osoba, která za správce řeší problematiku ochrany osob. Údaje,
a to v podobě poskytování informací a právního poradenství správci, dohlížení na dodržování
povinností v oblasti zpracování osob, komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů a
žadateli. Starosta navrhl paní Veroniku Pochobranskou, která má certifikát pověřence a je IT
specialista. Pro obec by pracovala na dohodu o provedení práce.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 100/02/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje jmenování pověřence GDPR paní V.
Pochobranskou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
11) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů.
Zastupitelé neměli žadné dotazy ani připomínky.
12) Dotazy, připomínky a podněty občanů
Tausche: Slyšel jsem, že se má opravovat silnice Haslice – Nová Ves?
L. Ptáček: Ano, je to tak. Pro jistotu budeme jednat s Krajským úřadem i písemně. Dále jsou v
plánu silnice Bláhov, Suletice.
IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval za účast na jednání zastupitelstva.
Zápis byl zhotoven dne 09. 05. 2018.

Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Dagmar Mužíková v.r.
Lukáš Ptáček v.r.
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