
Obec HLOHOVÁ 
č.p.58, 345 61 Staňkov 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.05.2018 

 

Přítomni: J. Čapek, L. Vogeltanz, P. Beran, Ing. V. Hauser, J. Valečka 

Omluveni: V. Korba, F. Kohout 

Pozváni: J. Šimka – TJ Sokol Hlohová 

               M. Kaigl – projektant 

 

Program: 1) Kontrola usnesení  

                2) Rekonstrukce zázemí TJ Sokol Hlohová 

                3) Kanalizace a ČOV II. etapa 

                4) Revitalizace pomníku padlých 

                5) GDPR 

                6) Zasíťování stavebních parcel II. etapa 

                7) Obecní záležitosti 

                 

Schválení programu: PRO 5 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů 

OZ určilo zapisovatele – P. Beran   

OZ určilo ověřovatele –  L. Vogeltanz, J. Valečka 

 

 

1) Usnesení bylo splněno 

 

2) ZO projednalo položkový rozpočet prací a dodávek na rekonstrukci střechy 

na objektu pro sportovce v areálu TJ Sokol Hlohová. Rekonstrukce bude 

provedena v souladu s vydaným stavebním povolením.  

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro TJ Sokol 

Hlohová, z.s., se sídlem Hlohová 58. Dotace se poskytuje jako investiční ve výši 

130 000,-Kč. 

Schválení proběhlo: PRO 5 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů. 

 

3) ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5015316 na 

realizaci stavebního díla „Hlohová – kanalizace a ČOV – I. A II. stavba (2. 

etapa).    Stavební práce pokračují i nadále v souladu s časovým 

harmonogramem. 

Schválení proběhlo: PRO 5 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů. 

  

4) ZO projednalo a schvaluje cenovou nabídku firmy Kamenictví Staňkov,       

spol. s. r.o., na revitalizaci pomníku padlých. Cenová nabídka je 32 850,-Kč bez 

DPH. ZO pověřuje starostu provedením objednávky. 

Schválení proběhlo: PRO 5 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů. 



 

5) Na základě Nařízení evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 

27.04.2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES, označované jako 

GDPR,  uzavírá obec Hlohová Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Floramed 

s r.o., Vránovice, 338 24 Břasy, IČ: 29110106. V této smlouvě termín SLUŽBY 

znamená osobní činnosti Poskytovatele spočívající v poskytování odborného 

poradenství a konzultací v oblasti GDPR. Na základě této smlouvy se 

Pověřencem ochrany osobních údajů pro Obecní úřad Hlohová stává pan            

Ing. Milan Krabec, jednatel společnosti Floramed s.r.o. 

Schválení proběhlo: PRO 4 hlasy, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 1 hlas. 
 

6) Stavební práce dle Smlouvy o dílo s firmou POHL cz, a.s., odštěpný závod 

Plzeň,  na akci „Hlohová – technická vybavenost pro RD – II. etapa“, jsou 

dokončeny a vyfakturovány. Po předání všech podkladů zažádá obec o 

kolaudaci díla. 

Projektant pan Ing. Michal Filip dokončuje projektovou dokumentaci na STL 

plynovod včetně přípojek. Po předání všech podkladů zažádá obec o vydání 

stavebního povolení.  

ZO bere tyto informace na vědomí. 

 

7)a) Ministerstvo financí ČR informovalo prostřednictvím Krajského úřadu PK 

obec o tom, že k datu 31.12.2017 její dluh překračuje limit stanovený fiskálním 

pravidlem. Konkrétní výpočet povinnosti snížit svůj dluh o zákonem stanovené 

minimum  je uveden v příloze sdělení.  

ZO bere tyto informace  na vědomí. 

 

b) ZO pověřuje Ing. Václava Hausera jednáním s majiteli pozemků v lokalitě 

mezi č.p. 12 a 122 o výkupu těchto pozemků. 

 

c) Byt č. 4 v č.p. 88 je vyklizen a připraven k dalšímu pronájmu. 

 

d) ZO bere na vědomí informaci MMR ČR – obec nebyla vybrána jako příjemce 

finančních prostředků z dotačního titulu „Podpora obnovy místních 

komunikací“, je zařazena v seznamu náhradníků.  

 

e) ZO projednalo a schvaluje Dodatek ke Knihovnímu řádu. Tímto dodatkem se 

ruší Příloha č. 2 – Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny. 

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 

Schválení proběhlo: PRO 5 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů. 

 

 



 

Usnesení č. 5/2018 ze zasedání ZO Hlohová dne 24.05.2018 

 

Bod 2) ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro TJ Sokol 

Hlohová, z.s., se sídlem Hlohová 58, na rekonstrukci střechy na objektu pro 

sportovce v areálu TJ Sokol Hlohová. Dotace se poskytuje jako investiční ve 

výši     130 000,-Kč. 

 

Bod 3) ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5015316 na realizaci 

stavebního díla „Hlohová – kanalizace a ČOV – I. A II. stavba (2. etapa).    

Stavební práce pokračují i nadále v souladu s časovým harmonogramem. 

 

Bod 4) ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Kamenictví Staňkov, spol. s. r.o.,   

na revitalizaci pomníku padlých.  ZO pověřuje starostu provedením objednávky. 

 

Bod 5) ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Floramed s r.o., 

Vránovice, 338 24 Břasy, IČ: 29110106.  Na základě této smlouvy se 

Pověřencem ochrany osobních údajů pro Obecní úřad Hlohová stává pan Ing. 

Milan Krabec, jednatel společnosti Floramed s.r.o. 

 

Bod 6) ZO bere na vědomí informace o zasíťování lokality pro výstavbu RD – 

II.etapa. 

 

Bod 7)a)  ZO bere na vědomí informaci Ministerstva financí ČR  o tom, že 

k datu 31.12.2017 dluh obce překračuje limit stanovený fiskálním pravidlem.  

 

b) ZO pověřuje Ing. Václava Hausera zahájením jednání s majiteli pozemků 

v lokalitě mezi č.p. 12 a 122 o výkupu těchto pozemků. 

 

c) Byt č. 4 v č.p. 88 je vyklizen a připraven k dalšímu pronájmu. 

 

d) ZO bere na vědomí informaci MMR ČR – obec nebyla vybrána jako příjemce 

finančních prostředků z dotačního titulu „Podpora obnovy místních 

komunikací“, je zařazena v seznamu náhradníků.  

 

e) ZO schvaluje Dodatek ke Knihovnímu řádu.  

 

Zapsal: P. Beran                                                  Ověřovatelé: J. Valečka 

                                                                                                  

Starosta: J. Čapek                                                                      L. Vogeltanz                          

 

Vyvěšeno: 29.05.2018                    Vyvěšeno v elektronické podobě: 29.05.2018 

Sejmuto:                                          Sejmuto v elektronické podobě:   


