Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Kalhov konaného dne
24.5.2018
Program:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů, hlasování o programu.
2. Vyřízení stavebního povolení - Komunikace a inž. sítě pro zástavbu
rodinných domů v Obci Kalhov - výběrové řízení.
3. Oprava místních komunikací v Obci Kalhov - výběrové řízení.
4. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
5. Pověřenec GDPR.
6. Schválení účetní závěrky.
7. Smlouva o zřízení služebnosti.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – Trávník/Dvořáková.
9. Usnesení, diskuse.
10. Závěr.
Přítomni:

Dvořák, Žižka, Zadražilová, Štěpánová, Zápotočný

Omluven:

Blaha, Hlaváčková

Zapisovatel:

Zadražilová

Ověřovatelé: Zápotočný, Žižka
bod 1 - zahájení:
Schůzi řídil starosta Dvořák Zdeněk, který přivítal přítomné a určil zapisovatele a
ověřovatele zápisu, poté dal hlasovat o programu, kontrola usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva Obce Kalhov.
Hlasování: 5-0-0
Všichni pro.

bod 2 – Vyřízení stavebního povolení - Komunikace a inž. sítě pro zástavbu
rodinných domů v Obci Kalhov - výběrové řízení.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
Vyřízení stavebního povolení Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu rodinných
domů v Obci Kalhov:
1. Ing. Jaroslav Rychtář, Pelhřimov
2. ADT Jihlava s.r.o., Čížov 72
3. Ing. Lubomír Štefl, Luka nad Jihlavou
Nejnižší nabídce 104 000,- Kč bez DPH - Ing. Lubomír Štefl, Luka nad Jihlavou.

Hlasování: 5-0-0
Všichni pro.

bod 3 – Oprava místních komunikací v Obci Kalhov - výběrové řízení.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
Výběr firmy na akci Oprava místních komunikací v Obci Kalhov:
1. firma Swietelsky, s.r.o., Pelhřimov
2. firma SILSTAP, s.r.o., Jihlava
3. firma SILKO, s.r.o., Jihlava
Nejnižší nabídce 442 306,42 Kč s DPH - firma SILKO, s.r.o., Kosovská 5275/16a,
Jihlava.
Hlasování: 5-0-0
Všichni pro.

bod 4 – Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů.
Projednána a schválena Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů.
Hlasování: 5-0-0
Všichni pro.

bod 5 – Pověřenec GDPR.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů obce dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2019/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volné pohybu těchto údajů jmenoval starosta Obce
Kalhov Bc. Jaromíru Zadražilovou.
Sděleno Datovou schránkou ÚOOÚ, zveřejněno na úřední desce obce.

bod 6 – Schválení účetní závěrky.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku za účetní období roku 2017 sestavenou
k 31.12.2017.
Hlasování:5-0-0
Všichni pro.

bod 7 – Smlouva o zřízení služebnosti.
Projednána a schválena smlouva o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s. – věcné břemeno za jednorázovou náhradu 2 200,- Kč na
pozemcích parc. č. 42, 794/9 a 804/1 v k.ú. Kalhov.
Hlasování:5-0-0
Všichni pro.

bod 8 – Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s.
Projednána a schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce a.s. – stavba s názvem „Kalhov, Trávník/Dvořáková, kabel NN“.
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 9 – Usnesení č. 4/2018.
ZO schvaluje:


výběr dodavatele na vyřízení stavebního povolení - Komunikace a inž. sítě
pro zástavbu rodinných domů v Obci Kalhov - Ing. Lubomír Štefl, Luka nad
Jihlavou



výběr dodavatele na opravu místních komunikací v Obci Kalhov - firma
SILKO, s.r.o., Kosovská 5275/16a, Jihlava



základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů



účetní závěrku za účetní období roku 2017, sestavenou k 31.12.2017



smlouvu o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
– věcné břemeno



smlouvu o věcném břemenu – Trávník/Dvořáková

ZO bere na vědomí:


jmenování pověřence GDPR

Hlasování: 5-0-0
Všichni pro.

bod 10 - závěr:
Starosta poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil.
V diskusi projednána možnost zřízení platební karty KB – výběry hotovosti do
pokladny z bankomatu.

Zápis zapsala: Jaromíra Zadražilová, dne 25.5.2018
Ověřili: Bohumil Zápotočný
Radek Žižka
Starosta obce: Zdeněk Dvořák

