1

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE
konaného dne 7. 3. 2019
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
1. Petr Černý
2. Vladislava Drahošová
3. Monika Jankulárová
4. Tomáš Kantůrek
5. Ing. Pavel Kraml
6. Hana Kramlová
7. Jaroslav Mach
8. Dagmar Piklová
Starosta obce zahájil jednání dne 7.3.2019 v 17:00 hod.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven p. Černý, p. Drahošová
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Kramlová

1. Program
Starosta obce přednesl návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění:
1. zahájení
2. posouzení žádostí na bydlení v čp. 118
3. schválení směrnice GDPR
4. diskuze
5. závěr
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

2. posouzení žádosti na bydlení v čp. 118
Starosta seznámil přítomné s tím, že přišli čtyři žádosti na umístění do budovi čp. 118.
- žádost pana Fojtíka do čp. 118 odpovídá kritériím a je možné ho do čp. 118 umístit.
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- žádost pana Nováčka je pouze na krátkodoý pronájem, protože v č.p. 118 jsou volné
byty, lze ho tedy umístit.
- ostatní žádosti zatím neodpovídají kritériím.
Poté starota nechal hlasovat o umístětní pana Fojtíka a pana Nováčka.
Návrh usnesení č. 2019-5/2
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje umístění pana Fojtíka do čp. 118 a také
schvaluje krátkodobý pronájem pana Nováčka.
Hlasování: Pro: 8
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. schválení směrnice GDPR
Starosta seznámil přítomné s novou směrnicí pro nakládání s osobními údaji, kterou pro
obec zpracovavala společnost Keystone Company a.s., která je pověřencem Horní
Vltavice pro tuto problematiku. Zastupitelstvo obce Horní Vltavice souhlasí se směrnicí o
GDPR dle přílohy.
Návrh usnesení č. 2019-5/3
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje směrnici pro nakládání s osobními údaji
č. 1/2019.
Hlasování: Pro: 8
Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Diskuze s občany
Starosta seznámil občany s tím, že jedná s projektantem dopravních staveb a možných
parkovištích v obci.
Další debata probíhala o možném odprodeji bytovky čp. 36. Domluvila se schůzka v bytovce na
neděli 17.3.2019
Dále bylo navrženo posunutí hranice obce - starosta reagoval, že má domluvenou schůzku na
městkém úřadě ve Vimperku, kde bude jednat o možném umístění radaru na začátek obce.
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5. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 17:59
Přílohy:
- presenční listina
- směrnice GDPR
- žádosti o umístnění žadatelů do č.p. 118

……………………………………….
Ing. Pavel Kraml
Starosta

……………………………………….
Tomáš Kantůrek
místostarosta

……………………………………….
Vladislava Drahošová
ověřovatelka

……………………………………….
Petr Černý
ověřovatel

……………………………………….
Hana Kramlová
Zapisovatelka
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