Zápis č. 01/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 01.03.2018
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

01.03.2018

Čas jednání:

zahájení: v 18.00 hod.
ukončení: v 20.00 hod.

Místo jednání:
Přítomni:

zasedací místnost obecního úřadu
Stulík Václav – starosta obce
Hrabí Antonín
Pintýř Miloslav
Pšeidová Jana
Vomela Václav
Chmelík František
Kočí Václav

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Dobršín bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce Dobršín, panem
Václavem Stulíkem, který přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §92 odst. 1, § 93 a §
103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
8.3.2018 do 16.3.2018
Pan Stulík dále z presenční listiny (viz.příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce
( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Františka Chmelíka a pana Václava Kočího,
zapisovatelem pana Václava Vomelu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Františka Chmelíka a pana Václava Kočího
zapisovatelem pana Václava Vomelu.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Schválení programu:
Pan Stulík seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a webu obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program zasedání:

1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 18.12.2017
3) Rozpočtové opatření č.5/2017 k uzavření roku 2017
4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Dobršín a Plzeňským krajem na zajištění
dopravní obslužnosti

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 18.12.2017

Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usnesení z 18.12.2017

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 18.12.2017

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č.2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2017 k uzavření roku 2017

Výdaje zvýšené o 75 745.- Kč

Příjmy zvýšené o 105 138.-Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 k uzavření roku 2017
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Dobršín a Plzeňským krajem na
zajištění dopravní obslužnosti

Starosta předložil zastupitelům ke schválení smlouvu
Dotace k zajištění dopravní obslužnosti činí 4 488.- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje smlouvu v plném rozsahu

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

INFO:
-

Starosta informoval o zápisu přezkoumání hospodaření za rok 2017 / auditu / pracovnicemi KÚ
Plzeňského kraje – bez závad

-

Bylo provedeno vyklizení sklepních prostor OÚ a prováděna celková oprava – omítky, malba,
podlahy, vnitř. instalace mříží, otvory pro stálé odvětrávání a pod.

-

Projednáno pokračování stavby kaberny mezi majitelem pozemku a firmou p. Kohouta v případě,
že bude přístupový terén zamrzlý. V opačném případě bude dostavba provedena po vyschnutí,
aby nedošlo k poškození terénu těžkou technikou.

-

P. starosta informoval zastupitele s GDPR, které nabývá účinnosti dne 25.05.2018
Vzhledem k tomu, že GDPR se vztahuje i na orgány veřejné správy, musí se obecní, městské a
krajské úřady seznámit s tím, co je čeká. Prvním krokem je vnitřní audit. Jeho prostřednictvím
úřady zjistí, jaké typy osobních údajů o fyzických osobách, tedy občanech i zaměstnancích,
zpracovávají a jak s nimi v souladu s GDPR nakládat. To je pak třeba porovnat se zásadami GDPR
a přijmout opatření, která pomohou uvést praxi do souladu s tímto nařízením. Je provedena
analýza a bude zpracována směrnice a stanoven zmocněnec. Protože se jedná celkově o finančně
náročnou záležitost, spolupracujeme v této věci s ostatními obcemi Svazku Pošumaví a tím se o
náklady s těmito obcemi podělili.

-

P. starosta pozval všechny občany prostřednictvím přítomných zastupitelů na Společenský večer,
spojený s oslavou MDŽ, který se koná 03.03.2018 v sále Obecního domu.

Diskuze:
P. Chmelík připomněl, že by občané měli v době nynějších době silných mrazů zajisti vodoměry ve
venkovních šachtách proti zamrznutí – bude vyhlášeno v obec. rozhlasu
P. Pšeidová se dotazovala na nákup komposterů, jak bylo již dříve uvedeno. P. starosta sdělil, že je
to v řešení z dotací Svazku Pošumaví.
P. Hrabí se dotazoval na dodatečné částečné vnitřní úpravy budovaných hasič. garáží. Byl seznámen
s dalším postupem.
Bude řešen poslech obec. rozhlasu po připomínce manželů Kubátů

Další zasedání zastupitelstva bude upřesněno.

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 5/2017

Zápis byl vyhotoven 01. 03. 2018

Zapisovatel: Václav Vomela …………………………………….
Ověřovatelé: Miloslav Pintýř………………………………………..
Václav Kočí……………………………………….
Starosta: Václav Stulík ………………………………………….

