Zápis č. 6/2017
z jednání Zastupitelstva obce Vodslivy konaného dne 16.11.2017
od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: J.Chlumský, J.Lundák, J.Chlumský ml., D.Bodláková, F.Dvořák, J.Krejcárek,
P.Kapal

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 hod. Konstatoval, že je přítomno 7
členů ZO, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Zvolení ověřovatelů zápisu: J.Chlumský ml., D.Bodláková

A. Program jednání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.

Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za r.2017
Revokace zápisu č. 3/2017 z 28.4.2017
Územní plán obce Vodslivy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výsledek hlasování: Pro - 7 hlasů

proti - 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení 1/6/2017: Zastupitelstvo obce Vodslivy schvaluje program jednání.

B. Kontrola zápisu č. 5/2017
- doplnění k žádosti pí Slezákové – protože se jedná o obecní pozemek (1002/3),
žádost o dělení pozemku na stavební úřad Městského úřadu Sázava nepodává pí
Slezáková, ale Obec Vodslivy, jako majitel zmiňovaného pozemku

C. K bodům programu

1. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za r.2017
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2017. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky – porušeny dále
uvedené předpisy: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 7, neboť: Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen

na jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2017 s vyjádřením „s výhradou“, nebylo však
uvedeno přijaté nápravné opatření k odstranění chyb a nedostatků.
Usnesení 2/6/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Vodslivy za r. 2017

2. Revokace zápisu č. 3/2017 z 28.4.2017
Vzhledem ke zjištěným chybám a nedostatkům při dílčím přezkoumání hospodaření byla
provedena revokace usnesení z 28.4.2017.
Usnesení 3/6/2017: Závěrečný účet obce Vodslivy za rok 2016 byl schválen s výhradou a bylo
přijato nápravné opatření: - Zastupitelstvo obce přijalo nápravné opatření, aby při plnění
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků bylo postupováno podle zákona č. 420/2004
Sb.

3. Územní plán obce Vodslivy
Zastupitelé opětovně otevřeli otázku vytvoření územního plánu obce a pověřili starostu, aby
podnikl potřebné kroky. Starosta ZO informoval, že se již poptával a potřebné kroky učiní.
Výsledek hlasování: Pro - 7 hlasů

proti - 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení 4/6/2017: Zastupitelé obce se rozhodli a schvalují pořízení územního plánu Vodslivy

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Na jednání DSO se hovořilo o nutnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence by
zajistil pro všechny obce DSO Chopos. Obce musí počítat se zvýšenými poplatky pro DSO
(cca 60 – 100 Kč za obyvatele – odhad). Protože obec není schopna si tuto službu sama
zajistit, zastupitelé souhlasí s využitím služby od DSO a s příspěvkem na pověřence.
Výsledek hlasování: Pro - 7 hlasů

proti - 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení 5/6/2017: Zastupitelé obce souhlasí s využitím pověřence zajištěného DSO a
schvalují příspěvek pro DSO na služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Usnesení č. 6/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vodslivy
konané 16.11.2017

Usnesení 1/6/2017: Zastupitelstvo obce Vodslivy schvaluje program jednání.

Usnesení 2/6/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Vodslivy za r. 2017

Usnesení 3/6/2017: Závěrečný účet obce Vodslivy za rok 2016 byl schválen s výhradou a bylo
přijato nápravné opatření: - Zastupitelstvo obce přijalo nápravné opatření, aby při plnění
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků bylo postupováno podle zákona č. 420/2004
Sb.

Usnesení 4/6/2017: Zastupitelé obce se rozhodli a schvalují pořízení územního plánu Vodslivy

Usnesení 5/6/2017: Zastupitelé obce souhlasí s využitím pověřence zajištěného DSO a
schvalují příspěvek pro DSO na služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Starosta obce: Jiří Chlumský……………………………………

Místostarosta: Jaroslav Lundák…………………………………

Ověřovatelé zápisu: Jiří Chlumský ml..………………………….

Denisa Bodláková……………………………

Zapsala: H.Chlumská

