ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZAHÁJÍ
Č. 04/2019
KONANÉHO DNE 23. 5. 2019 OD 18H00 V ZAHÁJÍ
Přítomni: (6) J. Kazík, J. Boubalová, S. Pfeffer, J. Hrabincová, I. Vlasáková, M. Šonka
Omluven: (1) F. Tlamsa

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta (dále jen předsedající) konstatoval, že informace o konání veřejné schůze OZ byla dle zákona o
obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Zahájí v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva, 1 zastupitel je omluven, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

2.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

I. Vlasáková
M. Šonka, J. Hrabincová

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 1/04/2019.

3.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
Tento program navrhl rozšířit o následující body:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání a schválení programu veřejné schůze
Kontrola zápisu z minulé schůze
Schválení rozpočtového opatření obce č. 3
Schválení vyhlášky o komunálním odpadu
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Anulace UZ č.6/02/2019 a UZ č.8 ze dne 18.9.2017, přeřazeno do
samostatného bodu č. 12
Různé
Diskuze
Závěr

Starosta navrhl zařazení bodů níže:
12. Doplňuje se bod č. 12 Anulace bodu ad3 z UZ č. 8 ze dne 18.9.2017
13. Doplňuje se bod č. 13 Schválení smlouvy o poskytování služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů
14. Doplňuje se bod č. 14 Schválení Směrnice č. 2/2019 pro nakládání s
osobními údaji
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15.

Doplňuje se bod č. 15 Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací
Navrhuji zařazení bodů 12, 13, 14, 15 za bod č. 8

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 2/04/2019.

4.

Kontrola zápisu z 3. veřejného zasedání ze dne 11.4.2019

Předsedající přečetl hlavní body z VZ a okomentoval krátce jejich aktuální stav.
K uvedenému nebyla podána žádná připomínka.
Zastupitelstvo bere zprávu k bodu č. 4 - Kontrola zápisu z 3. veřejného zasedání ze dne 11.4.2019
na vědomí.

5.

Schválení rozpočtového opatření obce č. 3

S. Pfeffer seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením obce č. 3. S. Pfeffer na závěr zhodnotil, že čerpání
je v průběhu roku v rovnováze.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3 v předneseném znění.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Usnesení č. 3/04/2019 o schválení rozpočtového opatření č. 3 v roce 2019 bylo schváleno.

6.

Schválení obecně závazné vyhlášky o komunálním odpadu

Tato vyhláška byla již schvalována na veřejném zasedání OZ 28.11.2018. Schválené vyhlášky se musí
zasílat ke kontrole na MV. Z MV nám byla tato vyhláška vrácena s několika formálními doporučeními
k opravě a k doplnění. Po doplnění těchto formalit by neměl být problém při opětovném schvalovacím
procesu na MV. Odhlasovaná cena za komunální odpad: 450 Kč/ osobu/ rok zůstává nezměněna. Reálné
náklady na osobu se pohybují ve výši 1000 Kč, zbytek obec dotuje ze svých nákladů.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky obce Zahájí č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v citovaném znění.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Zodpovídá: J. Boubalová
Termín: 23.5.2019
Návrh byl přijat jako usnesení č. 4/04/2019.

7.

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018

S. Pfeffer seznámil přítomné se závěrečným účtem za rok 2018, se stavem celkových příjmů a výdajů.
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná půjčka, ani výpomoc, nebyly tvořeny žádné peněžní fondy, ani se
obcí neprováděla podnikatelská činnost. S. Pffefer dále uvedl aktuální stavy na bankovních účtech obce.
Byl rovněž zmíněn proběhlý audit v 03/2019 o přezkoumání hospodaření obce.
Závěrečný účet obce Zahájí byl řádně vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce a na webových stránkách
obce: https://www.zahaji.cz/obec/rozpocet/zaverecne-ucty.html.
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Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/04/2019
Zodpovídá: J. Kazík
Termín: 23.5.2019

8.

Anulace UZ č. 6/02/2019 z 28/02/2019

Předsedající uvedl znění předmětného usnesení: „Záměr na zhotovení účelové komunikace na parcele
359/18 a částečně na parcele 359/19“.
Tento záměr byl schválen na veřejném zasedání OZ 28.2.2019 na základě smlouvy mezi obcí Zahájí a
stavebníky v minulém volebním období. Tato komunikace měla sloužit jako příjezdová komunikace
k zamýšlené stavbě RD manželů M. a V.T. Po zjištění stavebníků, že příprava projektu této komunikace je
pro ně časově nepřijatelná, oznámili písemně obci Zahájí, že odstupují od záměru výstavby RD a od
smlouvy s obcí Zahájí.
Z tohoto důvodu obec Zahájí odstupuje od záměru zhotovení komunikace na uvedených parcelách a od
uzavřené smlouvy.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí ruší UZ č. 6/02/2019 z 28.2.2019.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 6/04/2019
Zodpovídá: J. Kazík
Termín: 23.5.2019

9.

Anulace bodu ad3 z UZ č. 8 ze dne 18.9.2017

Předsedající uvedl znění usnesení: „Starosta seznámil OZ s žádostí o zhotovení přípojky u parcely číslo
359/20 a provedení nabídky dodavatele k sepsání smlouvy. Nákres přílohou č.1. OZ schvaluje tuto žádost
na zhotovení přípojky sepsání smlouvy“.
Tato přípojka měla sloužit k napojení zamýšlené stavby RD. Po zjištění stavebníků, že příprava projektu
této přípojky je pro ně časově nepřijatelná, oznámili písemně obci Zahájí, že odstupují od záměru výstavby
RD a od smlouvy s obcí Zahájí.
Z tohoto důvodu obec Zahájí odstupuje od zhotovení přípojky uvedené parcele a od uzavřené smlouvy
mezi obcí Zahájí a stavebníky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí ruší bod ad3 z UZ č. 8 ze dne 18.9.2017.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/04/2019
Zodpovídá: J. Kazík
Termín: 23.5.2019
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10. Schválení smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů
V rámci členství v SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR) byly obci nabídnuty služby pověřence pro
ochranu osobních údajů za zvýhodněných finančních podmínek. Předsedající vysvětlil, co je předmětem
plnění řešené smlouvy, a dodal, že povinnost mít pověřence je dána platnou legislativou.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů se společností SMS - služby s. r. o. (IČO 067 84 771).
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 8/04/2019
Zodpovídá: J. Kazík
Termín: 23.5.2019

11. Schválení Směrnice č. 2/2019 pro nakládání s osobními údaji
V celé Evropské unii je GDPR jednotně účinné od 25. května 2018. Dnem 24.4. 2019 vstoupil v účinnost
nový zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a další doprovodný zákon č. 111/2019 Sb.
Předsedající stručně objasnil smysl směrnice a navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje Směrnici č. 2/2019 pro nakládání s osobními údaji.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Usnesení č. 9/04/2019 o schválení Směrnice č. 2/2019 bylo přijato.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 9/04/2019
Zodpovídá: J. Kazík
Termín: 23.5.2019

12. Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací
Obec vydává „Sazebník úhrad za poskytování informací“, který je součástí povinně zveřejňovaných
informací. Zásady stanovení těchto úhrad jsou upraveny v nařízení vlády č. 173/2006 Sb. Sazebník úhrad
je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Platnost sazebníku je
stanovena od jeho schválením na zasedání OZ.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako usnesení č. 10/04/2019
Zodpovídá: J. Kazík
Termín: 23.5.2019

13. Různé
1. Rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 4. 2019 usnesením č. 100/2019/ZK20 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019.
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Obec Zahájí podávala dvě žádosti, a to na opravu chodníků a na opravu plotu pod školou. Obě tyto
žádosti byly schváleny – dle pravidel bude max. 60 % z vydané částky uhrazeno Jihočeským krajem. Práce
na opravách začnou probíhat až po provedení směny pozemků s Jihočeským krajem.
2. Nové webové stránky obce, v průběhu června začne zkušební provoz
3. Sanace krovu na místní MŠ po napadení červotoče
Nejbližší akce v obci:
- 24.-25. května: volby do Evropského parlamentu
- 25. května: tradiční pochod Zahájí – Kleť, pořádá KVH VLTAVA
- 1. červen: dětský den, který je podpořen v rámci projektu Oranžového roku

14. Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k podání podnětů k diskuzi.
Přítomný občan V.K. uvedl několik podnětů, z nichž v debatě byla rozvíjena otázka zvyšování poplatků za
odpad a akce ČOV. Zvyšování poplatků je nutné s ohledem na zvyšování nákladů na likvidaci a do dotřídění
plastů (viz zápis ze schůze č. 02/2019). Dále byl osvětlen aktuální stav akce ČOV.
Další občan se dotázal, jaký typ plastů se smí ukládat do nádoby na tříděný plast. Starosta vysvětlil typy
plastových materiálů a zmínil, že by bylo pro občany prospěšné nechat vypracovat seznamy povolených
odpadů a vylepit je na nádoby. Osvěta formou letáků.
OZ bere připomínky na vědomí
Zodpovídá: J. Kazík
Termín: bližší informace do příštího VZ OZ.

15. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19h05.

Zápis byl vyhotoven dne: 30.05.2019.

Zapisovatel:
Jméno a příjmení: Irena Vlasáková

Podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Jméno a příjmení: Jana Hrabincová

Podpis: ……………………….

Jméno a příjmení: Martin Šonka

Podpis: ……………………….

Starosta:
Jméno a příjmení: Josef Kazík

Podpis: ……………………….

Razítko obce:
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