ZÁPIS č. 01/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
27.03.2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Informace o GDPR
3) Seznámení s projektem SMS ČR a vstupu do uvedeného sdružení
4) Pověřenec GDPR
5) Lesy - informace o těžbě v lese
6) Oprava hřiště - informace o platbách
7) Provozní řád hřiště
8) Pan Štěpnička - povolení ke kácení
9) Žádost o poskytnutí finančního daru – Babybox
10) Diskuse
11) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně všech usnesení. Schůze se zúčastnili všichni zastupitelé, tudíž
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Informace o GDPR (ochrana osobních údajů)
Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku obce Pokojovice do Sdružení místních
samospráv ČR, Nábřeží 599, Zlín, IČ: 75130165, které sdružuje a hájí zájmy obcí a měst
v ČR, zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování
potřeb menších obcí (viz usnesení č.01/2018).

III.
Seznámení s projektem SMS ČR a vstupu do uvedeného sdružení
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku společnosti SMS - služby s.r.o., se sídlem V
Rovinách 934/40, Praha 4, IČ: 06784771. Objednávka zahrnuje služby implementace
obecného nařízení o ochraně osobních údajů spočívající ve školení na krajském
implementačním semináři, poskytnutí vzorových implementačních materiálů, veškeré
součinnosti při vyplnění těchto materiálů, osobní kontroly souladu s GDPR na obecním úřadě,
doporučení nápravných opatření k zajištění souladu s GDPR, poskytnutí konzultací v průběhu
celé implementace, to vše za cenu 9.000,- Kč bez DPH (viz usnesení č. 02/2018).

IV.
Pověřenec GDPR
Starosta obce informoval zastupitele s třemi nabídkami pro nasmlouvání pověřence
GDPR a navrhl přijmutí cenově nejnižší nabídky od společnosti SMS – služby s.r.o. za cenu
600,- Kč bez DPH měsíčně (viz usnesení č. 03/2018).

V.
Lesy - informace o těžbě v lese
Starosta obce informoval zastupitele o probíhající těžbě v obecním lese. Dále starosta
poskytl informaci o probíhajícím čištění lesa a přípravě k jeho zalesnění. Zastupitelé berou
zprávu na vědomí.

VI.
Oprava hřiště - informace o platbách
Starosta obce informoval zastupitele o úhradě částky 233.530,- Kč vč. DPH za montáž
a ukotvení mantinelů včetně výroby madel a konstrukcí pro uchycení sítí, a to firmě JAMIS Syrový s.r.o., IČ: 29263042, sídlo Průmyslová 206, Třebíč.

VII.
Provozní řád hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád hřiště (viz usnesení č.04/2018).

VIII.
Pan Štěpnička - povolení ke kácení
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Patrika Štěpničky ze dne 26.2.2018 ke kácení
vzrostlé lípy na pozemku p.č. 410/3 v k.ú. Pokojovice. Zastupitelstvo neshledalo důvod ke
kácení celého stromu. Zastupitelstvo pouze povoluje zajištění stabilizačního řezu, a to ve
výšce 2 m nad rozvětvenou částí kmene (viz usnesení č.05/2018).

IX.
Žádost o poskytnutí finančního daru - Babybox
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.,
IČ: 27006891, sídlo Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, o poskytnutí finančního daru
ve výši 2.000,- Kč. Prostředky jsou určeny na provoz babyboxu v Třebíči.
(viz usnesení č. 06/2018).

X. + XI.
Diskuse + závěr
V rámci diskuse byli zastupitelé informováni o přípravě rybářského večírku, který se
uskuteční dni 07.04.2018 v místním KD. Na následujíc den 08.04.2018 se zastupitelé
domluvili na uspořádání akce "Čistá Vysočina". Po diskusi starosta obce poděkoval všem
přítomným za účast při hlasování a schůzi ukončil.
Zapsal:
Libor Pekárek

Ověřovatelé:
...............................

Ivana Tunková

...............................

Ing. Vladimír Krutiš

...............................

Vyvěšeno fyzicky:

30.3.2018

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

30.3.2018

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 27.03.2018
USNESENÍ č. 01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku obce Pokojovice do Sdružení místních samospráv ČR,
Nábřeží 599, Zlín, IČ: 75130165, které sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR, zahrnuje
připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších
obcí.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku společnosti SMS - služby s.r.o., se sídlem V
Rovinách 934/40, Praha 4, IČ: 06784771.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nasmlouvání pověřence GDPR od společnosti SMS - služby
s.r.o., se sídlem V Rovinách 934/40, Praha 4, IČ: 06784771.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád hřiště.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,

zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 05/2018
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Patrika Štěpničky ze dne 26.2.2018 ke kácení
vzrostlé lípy na pozemku p.č. 410/3 v k.ú. Pokojovice. Zastupitelstvo neshledalo důvod ke
kácení celého stromu. Zastupitelstvo pouze povoluje zajištění stabilizačního řezu, a to ve
výšce 2 m nad rozvětvenou částí kmene.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.,
IČ: 27006891, sídlo Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, o poskytnutí finančního daru
ve výši 2.000,- Kč. Prostředky jsou určeny na provoz babyboxu v Třebíči.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 27.03.2018
USNESENÍ č. 05/2018
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Patrika Štěpničky ze dne 26.2.2018 ke kácení
vzrostlé lípy na pozemku p.č. 410/3 v k.ú. Pokojovice. Zastupitelstvo neshledalo důvod ke
kácení celého stromu. Zastupitelstvo pouze povoluje zajištění stabilizačního řezu, a to ve
výšce 2 m nad rozvětvenou částí kmene.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

