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Baěkov 38,582 91 Světlánad Sázavou

lčo: ooslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomnízastupitelé: Bárta František, Korelová Alena, Libuše Dočkalová, Josef Karel

Omluveni: Luboš Novotný

Zapisovatel: Josef Karel 5

Ověřovatelé: Libuše Dočkalová a,Alena Korelová

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konání:3O. 8. 2018 v zasedací místnosti OÚ gačkov č.p. 38 i

ZaČátek jednánÍ: 20:00 hodin

Konec jednání: 22:15 hodín

Program jednání: 1. Zahájení

2. Rozpočtové opatření č. 3

3. Stanovení pověřence GDPR

4. Projektové záměry

5. Zpráva starosty

6. Diskuze

7.Závér

1. Zahájení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou
ve 20 hodin. Po přivítání všech přítomných starosta konstatuje, že jsou přítomni 4
zastupitelé z 5, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Jako zapisovatele ze zasedání starosta pověřuje přítomného pana Josefa Karla.
Pan Karels pověřením zapisovatele souhlasí.

1.1. Určení ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO jsou navrženi paní Libuše Dočkalová a paní

Alena Korelová, obě jmenované s návrhem souhlasí.
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Hlasování: pro4, proti0, zdržel se h]asování0
lJsnesení č.t7/2078: ZO schválilo jako ověřovatele zápisu paní Libuši Dočkalovou a
paní Alenu Kore]ovou.

t.2. Program jednání

Starosta seznámil přítomné s programem jednání a vyzval k návrhům doplňujících bodů.

t.z.t. Doplňující body: 0

Hlasování: pro 4,proti 0, zdrželse hlasování 0
IJ sne se n í č. 78/20 78 : ZO, schvá l i l o p rogra m jednání ZO

2. Rozpočtové opatření č. 3
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3 v listinné podobě.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0 i

IJsnesení č.79/2078: ZO Bačkov schválilo rozpočtové opatření č. 3.

3. Stanovení pověřence GDPR
S požadavkem na výkon funkce povéřence GDPR za obec Bačkov byl osloven pan
Roman ČÁtEr, bytem Chrtníč č.p.12. Jmenovaný je ochoten funkci vykonávat za

finanční odměnu 100,- Kč/měsíc, tedy LzaO,- Kč/rok.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 0
lJsnesení č.20/2O78: ZO stanovuje pověřencem GDPR pana Romana ČÁLKA, bytem
Chrtníč č.p.tL. Za úplatu 1-00,- Kč/měsíc, tedy L.zOa,- Kč/rok.

4. Projektové záměry
Návrhy projektouých záměrů na následující období:

4.1. Rekultivace zámeckého parku - z grantu MŽP, míra dotace 80%

4,2. Oprava prostranství návsi a oprava požární nádrže na návsi

4.3. Vytvoření průzkumných vrtů s ohledem na budoucí zásobení obce kvalitní pitnou

vodou v dostatečném množství.

4.4. Státní fond dopravní infrastruktury bude poskytovat dotace na rnýstavbu chodníků
s mírou dotace až 85%. Bude tedy možnost dobudovat chodníky od dolní
autobusové čekárny na konec obce ve směru na Habry.

Prioritní posloupnost projektových záměrů je stanovena ZO:

1) Oprava požární nádrže a prostranství na návsi.
2| Rekultivace zámeckého parku v návaznosti na nyní rekonstruovaný rybník v parku
3) Výstavba chodníků v dolní části obce
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrže| se hlasování 0
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5. Zpráva starosty

5.1. Označení rnýpustí kanalizace - cedule vyrobí p. Mrkvička v Habrech

5.2. Vypracování provozního řádu kanalizace - pracuje se na zpracování

5.3. V okolí domku po Semerádových dochází k likvidaci náletových dřevin, budou

provedeny hrubé terénní úpravy okolí domu.

5.4. Bude využito přítomnosti techniky a bude provedeno vyčištění jezírka nad

koupalištěm.

5.5, Úvaha záměru vybudování tůní na potoce nad jezírkem.

5.6. Krajskou dotací je kryta oprava vytápění, akustických panelů a výměna dveří

v interiéru KD.

5.7. Ceny pronájmů KD v Bačkově.

5.8. Akce na konec prázdnin - rozloučení s létem - 8.9.2018 od 15 hodin. Od 17 hod

budou u KD grilovaná kuřata.

5.9. Úvěr od KB na překlenutí investic na opravu rybníka je vyřízen na částku 600.000,- Kč.

5.10. Plánování společenské akce pro veřejnost s oficiálním otevřením rekonstruovaného

KD. S podáním informacíveřejnosti o zrealizovaných a plánovaných projektech.

6. Diskuze

6.1. Úprava PRVKUK, koncepce řešení kanalizace v obci.

6.2. Příprava článku do novin Svazku obcí.

7, Závér

Starosta poděkoval přítomným za účast, jednání a stanovuje následující zasedání
zastupitelstva na den 27.9. od 20. hodin. Zasedání bylo ukončeno ve 22:15.

Ověřova

/w: (
Alena korelováLibuše Dočkalová
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