Zpráva starostky
Určeno: zasedání ZO
Dne: 10.05.2018
Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.
Jak jsem vás informovala minule, od měsíce února již funguje v naší obci bezpečnostní
agentura, jejíž zaměstnanci provádějí nepravidelné pochůzku po obci. Na konci každého
měsíce vyhotoví svodky z jejich činnosti, které předávají na Obecní úřad. Mezi nejčastější
případy, které řešili, patří např. volně pobíhající psi, neuklizené psí exkrementy, vandalismus
a výtržnosti nezletilých, rušení nočního klidu. Jeden den byl přímo vyčleněn pro osvětu OZV,
a zástupci agentury rozdávali občanům sáčky na psí exkrementy. Všechny prohřešky byly
dosud řešeny domluvou a byla ihned sjednána náprava.
V současné době probíhají terénní úpravy v okolí víceúčelového hřiště a během měsíce června
by mělo dojít k jeho slavnostnímu otevření. V plánu je také oprava pietního místa a jeho
prostranství u ZŠ. Avizované zateplení Obecního úřadu již probíhá, což jistě všichni přítomní
zaznamenali. Dosud ještě není zveřejněno, zda jsme získali na tuto akci od K. Kraje dotaci či
nikoliv.
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Včerejším dnem byla ukončena kontrola hospodaření z K. Kraje za rok 2017. Závěrečná
zpráva bude nyní zveřejněna po dobu zákonné lhůty na úřední desce a po té bude potřeba
svolat mimořádné zasedání, kde bude zastupitelstvo projednávat závěrečnou zprávu a
závěrečný účet. Termín tohoto zasedání vychází na 31.5.2017, všichni zastupitelé včas obdrží
pozvánku.

Dále bych vás chtěla informovat, že dnem 25.5.2018 vstupuje v platnosti nařízení Evropského
parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Obec jako orgán veřejné moci
zpracovává osobní údaje v převážné většině na základě zákonných zmocnění a dále na

základě smluvních vztahů. Předmětné nařízení občanům umožňuje využít svých práv na
přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávání, právo na opravu a výmaz
osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Bližší údaje bude
možné získat od uvedeného data prostřednictvím Obecního úřadu a pověřence na ochranu
osobních údajů, kterým bude pro náš Obecní úřad Judr. Karel Soural.
Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.

