Zápis
z 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konaného 29. června 2018 ve 19.00 hodin v kanceláři OÚ.
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Brabec, Tvarůžková
Ověřovatelé zápisu: Mucha, Sláma
Přítomni: 7 členů ZO (77 %), 3 hosté

Program:
1. Žádosti o koupi pozemku p. č. 1539/8 v k. ú. Čechtín.
2. Schválení nájmu pozemku p. č. 116 v k. ú. Čechtín.
3. Volby do zastupitelstva obce.
4. Přestupky v obci.
5. Hospodaření obce a MŠ za V/2018 + úprava rozpočtu.
6. Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.
7. GDRP – zákon o ochraně osobních údajů.
8. Diskuze
- Žádost Petra Horáka – oprava příjezdové komunikace k č. p. 23

1. Vlastníci nových rodinných domů – manželé Pojerovi, V. Semrád , R. Laška a
Z. Neuman žádají o prodej pozemku nad jejími stavebními parcelami p. č.
1539/8 v k. ú. Čechtín. Každý vlastník by měl zájem o část pozemku
odpovídající šíři jeho stavebního pozemku, o který by prodloužili zahradu.
Na základě výsledku místního šetření zastupitelstva se příjme odpovídající
opatření.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje provést místní šetření a rozhodnout o prodeji na příštím
jednání ZO.

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Jihlava zaslal
na obec smlouvu o nájmu pozemku p. č. 116 v k. ú. Čechtín – jedná se o
pozemek pod budovou sportovního areálu. Při převodu budovy od bývalého
Československého svazu tělesné výchovy na obec /asi před 15ti roky/ byla
chybně převedena pouze budova bez pozemku, na kterém stojí. Jelikož ÚZSVM
nemůže obci tento pozemek převést úplatně ani bezúplatně /pozemek je zahrnut
do nedořešené restituce Křečanových/ musí obec každoročně platit za
neoprávněné užívání pozemku. Nyní zákon dovoluje ÚZSVM pozemek obci
pronajmout. Až se restituční nároky Křečanových soudně dořeší, pak bude moci
dojít k převodu pozemku na obec.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje nájem pozemku p. č. 116 v k. ú. Čechtín od ÚZSVM.

3. Účetní obce informovala přítomné o připravovaných volbách do
zastupitelstva obce, které se budou konat 5. a 6. října 2018. Každý kandidát
musí na registračním úřadě MěÚ v Třebíči nejpozději 31. 7. 2018 v 16.00 hod.
odevzdat podepsanou kandidátní listinu, prohlášení kandidáta, že souhlasí
s kandidaturou a nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů navíc
musí odevzdat i petici s podpisy voličů, kteří podporují jeho volbu. V naší obci
musí být na petici nejméně 16 podpisů. Vzory všech dokumentů si mohou
kandidáti do voleb vyzvednout na obecním úřadě.

ZO bere tuto zprávu na vědomí.

4. Pro řešení přestupků v obci na úseku dopravy, občanského soužití, veřejného
pořádku, dodržování vyhlášek obce atd. má obec uzavřenou od roku 2004
veřejnoprávní smlouvu s MěÚ Třebíč (za poplatk 1.500 Kč/rok). Místostarosta
obce navrhuje, že by si obec tyto přestupky mohla řešit sama - on má právnické
vzdělání a dle informování na KÚ – stačí doplnit zkouškami.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO bere zprávu na vědomí a do konce volebního období si návrh promyslí.
5. Členům ZO byly předloženy dokumenty o hospodaření obce a MŠ k 31. 5.
2018. Účetní obce upozornila na některá vydání během měsíce června a na
dokončenou stavbu víceúčelového hřiště na sportovním areálu. Navrhuje úpravu
rozpočtu dle projednání.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO bere zprávu na vědomí a schvaluje úpravu rozpočtu dle projednání.
6. Předsedové finančního a kontrolního výboru přednesli zprávy o své činnosti.
ZO bere zprávy předsedů výborů na vědomí.
7. Na základě Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních /GDPR/ údajů absolvovala účetní obce p.
Brabcová seminář od firmy VIS Plzeň o zavedení GDRP do MŠ a obce.
Následně byla zaregistrovaná na Úřadě pro ochranu osobních údajů jako
pověřenec na ochranu osobních údajů. Zákon nabyl účinnosti 25. 5. 2018.
K tomuto datu připravila s pomocí programu od firmy VIS Plzeň pro MŠ
Čechtín i pro Obec Čechtín směrnice, které zahrnují veškeré agendy ve kterých
se tyto organizace setkávají s osobními údaji a kde by mohlo dojít k úniku či
zneužití osobních údajů. Stávající směrnice obce řeší 14 agend a průběžně musí
být revidovaná, doplňovaná a aktualizovaná na základě novelizace dotčené
legislativy a dalších skutečností majících vliv na její obsah. Osoby, které
přicházení do styku s osobními údaji musí podepsat prohlášení o mlčenlivosti v
pracovní smlouvě nebo na samostatném dokumentu.
Hlasování:

PRO návrh: 7

PROTI návrhu: 0

ZO bere zprávu na vědomí, schvaluje pověřence obce i MŠ p. Brabcovou
i výši odměny za tuto funkci.
8. Diskuze
- Petr Horák žádá o úpravu příjezdové cesty k č. p. 23. Za nepříznivého počasí je
cesta rozblácená – bylo by potřeba zpevnění. Na základě výsledku místního
šetření zastupitelstva se příjme odpovídající opatření.
PRO návrh: 7

Hlasování:

PROTI návrhu: 0

ZO schvaluje opravu příjezdové komunikace.

Zápis ověřili: Mucha:
Sláma:

…………………………….
JUDr. et Mgr. Zdeněk Michal
- místostarosta

…………………………..
Notovný Josef – starosta

