29. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 15. května 2018

ZÁPIS
Přítomni: 5
Zástupci veřejnosti: 0

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2017
4. Závěrečný účet za rok 2017
5. Odkup pozemkových parcel o celkové výměře 621 m2 (č. st. 128/1, č. 1322,č. 1355/2, č.
1357/1, č. 1357/8)
6. Smlouva o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz fotbalového oddílu TJ Sokol Radčice
8. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 -2022
6. Různé
7. Diskuze
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1) Zahájení
29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Ověřovatelkami zápisu byly určeny 2 členky ZO, zapisovatelkou byla určena starostka.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem zasedání, který byl uveřejněn na úřední desce
a po krátké diskuzi doplnila o další body do programu jednání, který souvisí s aktuální tématikou
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2017

4.

Závěrečný účet za rok 2017

5.

Odkup pozemkových parcel o celkové výměře 621 m2 (č. st. 128/1, č. 1322,č. 1355/2, č.
1357/1, č. 1357/8)

6.

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů

7.

Smlouva o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů

8.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz fotbalového oddílu TJ Sokol Radčice

9.

Schválení střednědobého rozpočtového výhledu

10. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 -2022
11. Různé
12. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 39/2018 bylo schváleno.
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3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2017
ZO bylo s předstihem informováno o stavu závěrečného účtu, který byl vyvěšen na úřední desce. Dne
5. března proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 na obecním úřadu.
Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem. Nebyly nalezeny žádné nedostatky.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2017 bez výhrad
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 40/2018 bylo schváleno

4) Závěrečný účet za rok 2017
Z0 bylo seznámeno s účetní závěrkou.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2017

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 41/2018 bylo schváleno.

5) Odkup pozemkových parcel o celkové výměře 621 m2 (č. st. 128/1, č. 1322,č. 1355/2, č. 1357/1,
č. 1357/8)
Zastupitelstvo bylo dopředu seznámeno o vyjednávání s majitelkou těchto parcel, které jsou v zájmu
obce již řadu let, kdy předchozí zastupitelstva se snažila, bohužel bezúspěšně, o získání těchto
pozemků od předchozího majitele. Zastupitelstvo vycházelo z předchozích návrhů a vyjednávání,
zejména ze zasedání zastupitelstva dne 2.4.2014, kdy ZO schválilo nabídku 100 000 Kč za 4
pozemkové parcely o celkové výměře 524 m2. Současné ZO má zájem o celkovou výměru 621 m2, do
které byla zahrnuta i parcela 1355/2 o výměře 97 m2.
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Po diskuzi, propočtu a s přihlédnutím na předchozí usnesení ZO se současné ZO rozhodlo učinit
nabídku odkupu těchto parcel za 190 m2. Dle informace starostky obce, která záležitost konzultovala
s příslušným odborem v Železném Brodě, bylo konstatováno, že se nejedná o cenu v místě
neobvyklou ani nijak nehospodárnou, navíc je v souladu s předchozím cenovým vyjednáváním.

Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit odkup pozemkových parcel o celkové výměře 621 m2 (č. st. 128/1, č. 1322,č.
1355/2, č. 1357/1, 1357/8)
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
2. ZO navrhuje schválit odkup pozemkových parcel ve výši 190 Kč za 1 m2
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

Usnesení č. 42/2018 bylo schváleno

6. GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Starostka informovala, že s aktuální tématikou o ochraně osobních dat v rámci nového evropského
nařízení v praxi malé obce není potřeba mít svébytný vnitřní předpis k ochraně osobních údajů nebo
předpis s detailní úpravou pojmosloví, dělby kompetencí a množstvím vnitřních vazeb. Nicméně je
nutné nové zásady přijmout vč. základního rámce pravidel, který tento postup v obci zakotví. Tento
rámec bude sloužit jako zdroj pravidel, která mohou být dále promítána například do organizačního
řádu, pokynů zaměstnancům, smluv s externími subjekty, apod.
S tím taktéž souvisí nezbytnost zajistit služby pověřence pro obec sloužící jako jeden z povinných
nástrojů ochrany osobních údajů, které zavádí nové obecné nařízení (GDPR).
Návrh usnesení:
1. ZO bere na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
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pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) –
GDPR.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

2. ZO zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní povinnosti podle čl. 37 až 39
GDPR.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 43/2018 bylo schváleno

7. Smlouva o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
Starostka informovala o proběhlých jednáních ohledně této záležitosti, kdy se téma řešilo na
starostenských setkáních Železnobrodska a o možnostech řešení pro obce. Mimo jiné byl pozván i
zástupce Ministerstva vnitra k otevřené diskuzi. Výsledkem těchto schůzek byla nabídka města
Železný Brod jako obce s rozšířenou působností zřídit svého pověřence, kterého zároveň nabídnou
svým spádovým obcím. Starostka obeznámila ZO o podmínkách smlouvy a navrhla smlouvu schválit.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů s Městem
Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 44/2018 bylo schváleno

8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz fotbalového oddílu TJ Sokol Radčice
ZO bylo informováno o písemné žádosti ze dne 27. 4. od TJ Sokol Radčice (fotbalový oddíl) o finanční
příspěvek. Vzhledem k tomu, že obec místní spolky podporuje, starostka navrhuje schválit
požadovanou částku ve výši 10 000 Kč na provoz spolku, kdy tyto peníze pokryjí faktury FAČR za
rozhodčí a drobnou údržbu. Podmínkou obce je vyúčtování finančních prostředků do konce
kalendářního roku.
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Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit finanční dar na provoz fotbalového oddílu TJ Sokol Radčice, IČ: 163 894, ve výši
10 000 Kč.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 45/2018 bylo schváleno

9. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtového výhledu byl schválen usnesením 38/2018 dne 6. 3. Po diskuzi nemá ZO jiné
návrhy nebo výhrady k verzi schváleného návrhu. Ten je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit rozpočtový výhled na období 2019 - 2022
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 46/2018 bylo schváleno

10. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 -2022
Starostka ponechala členy ZO se vyjádřit k počtu členů zastupitelstva pro další volební období. Po
obšírné diskuzi navrhla hlasování.
1. ZO navrhuje hlasovat o výši 7 členů zastupitelstva pro volební období 2018 -2022
2 pro; 2 proti ; 1 zdržel se
Usnesení nebylo schváleno

2. ZO navrhuje hlasovat o výši 5 členů zastupitelstva pro volební období 2018 -2022

3 pro; 2 proti (JF, DR); 0 zdržel se
Usnesení č. 47/2018 bylo schváleno
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11. Různé
ZO bere na vědomí:
1) obecní budova č.p. 117 je v novém stavu užívání – rodinný dům
2) přípravné projektové řízení rekonstrukce krajské silnice III/2884 vedoucí obcí. Rekonstrukce je
naplánovaná na rok 2019. ZO bere na vědomí informace starostky o zvýšení nivelity silnice o 5 cm,
rozšíření silnice o 20 až 40 cm, obnovu zpevnění krajnic, obnovu příkopů, rigolů, odvodnění, výstavbu
autobusových nástupišť, nového vodorovného silničního značení. Technologické provedení bude
zpřesněno až po výběru dodavatele, dle toho se bude odvíjet i délka uzavírek, které mohou trvat až 6
měsíců.
3) údržbu hřbitovní zeleně – zkrácení vzrostlých stromů, které na mnoha místech narušují statiku
hrobů. V zimě pod tíhou sněhu již došlo k výraznému poškození jednoho stromu, naštěstí bylo
včasným zásahem škodě zabráněno. Výrazné krácení proběhlo z důvodů snížení rizika nebezpečí
pádu, rozlomení, které hrozí převážně v povětrnostních a zimních podmínkách. ZO se do budoucna
bude zabývat zásadnější údržbou hřbitova vč. příjezdové cesty. V této souvislosti starostka zmínila
problémový příjezd údržbové techniky na hřbitov. Tomuto brání vzrostlé smrky, které lemují obecní
příjezdovou cestu na hřbitov. Tyto narušují strukturu obecní cesty a jsou v takové nepřiměřené
vzdálenosti, že znemožnily vjezd údržbové techniky (plošiny) do hřbitovní brány. Stejně tak jsou
nejasné hranice umístění těchto smrků a ZO doporučuje nechat tuto hranici vyměřit. Výsledkem bylo
poškození stromu a zhodnocením situace na místě byl 1 strom pokácen. Majitel sousední parcely
podal trestní oznámení. Obec se touto záležitostí bude zabývat vč. konzultace této situace s odborem
životního prostředí.
4) úspěšnou akci Ukliďme Česko, kterou přijel zaznamenat i Jablonecký Deník
5) každoroční revizi hasičských přístrojů v obecních objektech
6) servis seřízení nových oken v budově č.p. 90 (suterén, 1. NP)
7) převzetí správy péče o odpadové hospodářství vč. třídících klecí autobusové zastávky občanem
obce. Občan má povolení hlídat, jak jednotlivci nakládají s odpadem
8) opakované konstatování Finančního výboru, že trvá na dodržování součinnosti všech místních
spolků, kterým obec finančně přispívá na akce, aby na svých pozvánkách uváděli obec jako sponzora,
kdy konkrétní definice je nechána na spolku
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9) nahlášení 3 soukromých akcí pro data 26. 5. (oslava narozenin ) a 16. 6. (oslava narozenin, svatba)
s pravděpodobným přesahem přes 22:00 hodin
10) akci netradičního vítání občánků dne 26. 5. formou zahradní slavnosti na místním fotbalovém
hřišti

7. Diskuze
Další termín jednání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce června

Jednání ZO bylo ukončeno v 19:30 hod.
25. května 2018 zapsala: starostka

Ověřovatelky:
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29. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 15. května 2018

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Radčice po projednání

39/2018 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
40/2018 schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2017 bez výhrad
41/2018 schvaluje účetní závěrku za rok 2017
42/2018 1. schvaluje odkup pozemkových parcel o celkové výměře 621 m2 (č. st. 128/1, č. 1322, č.
1355/2, č. 1357/1, 1357/8)
2. schvaluje odkup pozemkových parcel ve výši 190 Kč za 1 m2
43/2018 1. přijímá pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR
2. zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní povinnosti podle čl. 37
až 39 GDPR.
44/2018 schvaluje smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů s Městem
Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května, 468 22 Železný Brod, IČ: 00262633
45/2018 schvaluje finanční dar TJ Sokol Radčice, se sídlem Radčice 90, IČ: 163 894 ve výši 10 000 Kč
46/2018 schvaluje rozpočtový výhled na období 2019 -2022
47/2018 schvaluje výši 5 členů zastupitelstva pro volební období 2018 -2022

Starostka:
Vyvěšeno: 25. května 2018
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