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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
V minulých Proměnách jste byli informováni, že Vláda ČR uvolnila dalších 590 milionů korun na výkup pozemků
pro Vodní dílo (VD) Skalička a současně rozhodla o tom, že budou vykoupeny všechny pozemky dotčené tímto VD
(nikoliv jen zatíženy břemeny). Na základě tohoto rozhodnutí požádalo Povodí Moravy o uzavření smlouvy na prodej
dalších pozemků. Zastupitelstvo prodej schválilo, ale nadřízené Ministerstvo zemědělství smlouvu neodsouhlasilo
a neuvolnilo finanční prostředky z důvodu přesahu 23 a 75 m2 u dvou pozemků. Pro pražské úředníky jednoduché
rozhodnutí. Už se nedivím, že příprava vodních děl se prodlužuje …
Jsme malá obec a i já se mnohdy domnívám, že se známe a vše o sobě víme. O to víc mne potěší, když zjistím, že jsem
se mýlil, a že jsou mezi námi mladí lidé, kteří jsou schopni a ochotni připravit pro děti nevšední zážitek ,,Stezkou
odvahy“. Nezbývá, než organizátorům poděkovat!
S překvapením a uznáním jsem přijal sdělení Českého červeného kříže, že panu Aleši Andrysovi byl udělen ZLATÝ
KŘÍŽ II. třídy dárců krve za 120 bezplatných odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Proto patří všem dárcům dík nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale zcela jistě celé naší společnosti!
Skončily prázdniny a děti a mládež nastoupili, případně se vrátili, do školních lavic. Přeji jim všem příjemné
a bezstresové vzdělávání!
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
OBEC ZVELEBILA ŠKOLKU, KULTURNÍ DŮM I SVŮJ ÚŘAD A POLEPŠILA HASIČŮM

Herna v mateřské škole byla o letních prázdninách vybavena novou
nábytkovou stěnou.

V červenci byla zahájena generální oprava interiéru kulturního domu
instalací nových rozvodů elektřiny.

Nutnou opravou karoserie zásahového vozidla a nákupem přívěsného vozíku se zlepšily podmínky nejen pro případné zásahy požární jednotky.

V červenci proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení instalací ledkových svítidel.
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Počátkem září byla zasedací místnost OÚ vybavena novým nábytkem,
záclonami a závěsy.

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT…
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 7/3-17 schválilo prodej pozemků o celkové
ploše 125 293 m2 za cenu  21 514 352 Kč Povodí Moravy
s. p. a svým usnesením 8/3-17 pověřilo starostu obce
uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 9/3-17 schválilo Smlouvu o dílo na dodávku
solárního teplovzdušného kolektoru do garáže OÚ se
Solar Air s. r. o. Svitavy za cenu 33 832 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 10/3-17 schválilo Smlouvu o dílo na dodávku rekuperačních jednotek do KD se Solar Air s. r. o. Svitavy za cenu 130 127 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 11/3-17 schválilo Smlouvu o dílo na dodávku nábytkových komponentů do mateřské školy s Nábytkem NOEL s. r. o. Partutovice za cenu 110 000 bez
DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 12/3-17 schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení podlahové krytiny v přísálí KD s IDEAFLOR s. r. o.
Hranice za cenu 59 365 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 13/3-17 schválilo Smlouvu o dílo na opravu elektroinstalace KD Martinem Podešvou, ELEKTRO
Luboměř, za cenu 64 900 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 14/3-17 schválilo Smlouvu o dílo na dodávku osvětlovacích těles do KD s VM Light Trade s. r. o.
Brno za cenu 101 095 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usneseními 15/3-17 a 16/3-17 pověřilo starostu obce
uzavřením Smlouvy o dílo  s TON a. s. Bystřice pod Hostýnem na dodávku stolů za cenu 288 354 Kč a stohovatelných židlí za cenu 527 850 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 17/3-17 pověřilo starostu obce uzavřením
Smlouvy o dílo na dodávku obložení do KD s NOEL
s. r. o. Partutovice za cenu 163 437 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 7. 2017
usnesením 20/3-17 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč
Lince bezpečí na úhradu provozních nákladů.
Novou informační linku pro cestující spustil od
1. září 2017 krajský koordinátor dopravy KIDSOK na
tel. č. 588 88 77 88. Pracovníci  koordinátora na ní budou odpovídat na dotazy uživatelů integrovaného dopravního systému v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
Cestující se zde dozvědí o cenách, jízdních řádech, slevách, uznávání dokladů při přestupování atd.

Stoly a židle, kterými byl vybaven kulturní dům, si
mohou občané pro soukromé účely i nadále zapůjčit na
OÚ. K těmto účelům bylo z původního vybavení ponecháno 20 ks stolů a 100 ks židlí.
Ministerstvo financí oznámilo, že zvýšilo limit pro
evidování tržeb venkovskými spolky ze 175 000 Kč na
300 000 Kč. Úlevy pro venkovské spolky a neziskové
organizace přináší změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET). Toto rozhodnutí odpovídá tomu, co
požadoval Svaz měst a obcí ČR. Do limitu příjmů se už
nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat bezhotovostní příjmy (např. pronájem ploch a zařízení placený
bankovním převodem).
Metodické informace Finanční správy, která spadá pod
Ministerstvo financí ČR, jsou k dispozici na:
http://www.etrzby.cz/cs/novinky1076.

 Takovýto krásný výhled měli 7. srpna hosté zahrádky místní restaurace.

Územní studie zástavby lokality Z6 Územního plánu
obce Špičky, kterou projednalo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 4. 3. 2015, je zveřejněna na:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/mapa-hranic/
uzemni-plany-obci-orp-hranice/spicky
Informace týkající se výstavby Vodního díla Skalička
naleznete na webové stránce: http://skalicka.pmo.cz/
Pozemkové mapy s pozemky dotčenými výstavbou Vodního díla Skalička předalo Povodí Moravy všem obcím
na jejichž katastru by mělo být vodní dílo realizováno.
V případě zájmu o náhled do těchto map se mohou
vlastníci dotčených pozemků obrátit na starostu obce.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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CO NOVÉHO V REGIONU
BYLA VYHLÁŠENA DRUHÁ ETAPA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Druhá etapa kotlíkových dotací v Olomouckém kraji byla vyhlášena 19. 9. 2017 na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje v celkové částce 124 000 Kč se závazkem výměny 1 793 topidel.
Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu
nebo bytové jednotky v rodinném domě. Za rodinný dům se pro účely dotačního programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji II. považuje:
-	 stavba pro bydlení, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží
a podkroví,
- bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a
- obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.
Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely
dotačního program za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Další podmínky:
- rodinný dům je na území Olomouckého kraje,
- stávající rodinný dům (bytová jednotka) je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním
splňujícím emisní třídu 1 nebo 2,
- 	rodinný dům (bytová jednotka) není dotčen zástavním právem soudcovským, zástavním právem z rozhodnutí
správního orgánu nebo zástavním právem exekutorským,
-	 v případech, kdy je v rodinném domě (bytové jednotce) provozována i drobná podnikatelská činnost, je její význam považován za sekundární, pokud je rodinný dům určen k bydlení.
Kotlíkovou dotaci lze získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo
- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, pelety)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný).
Dotace bude poskytnuta pouze na ty nové zdroje tepla, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií,
který je veden Státním fondem životního prostředí ČR na: https://svt.sfzp.cz/ - označení Kotlíkové dotace 2. kolo (výzva OPŽP od 2017)
Dotaci nelze získat na:
- výměnu stávajícího kotle na ruční přikládání třídy 3 a vyšší
- výměnu stávajícího plynového kotle
- výměnu stávajících kamen, krbových vložek apod.
- výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
-	 výměnu stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu
-	 výměnu stávajícího kotle, který byl po 1. 1. 2009 podpořen dotací z MŽP nebo Olomouckého kraje
- výměnu stávajícího kotle na pevná paliva za kotel výhradně na uhlí
- výměnu stávajícího kotle na pevná paliva za kombinovaný kotel na uhlí a biomasu
-	 výdaje na provizi, odměnu a další náklady spojené se zpracováním žádosti o dotaci.
Výše dotace:
-	  75 % způsobilých výdajů dílčího projektu s realizací automatického kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
nejvýše však 75 000 Kč
-	 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč
-	 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však
100 000 Kč
-	 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu s realizací kotle pouze na biomasu s automatickým přikládáním nebo
tepelného čerpadla, nejvýše však 120 000 Kč.
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Předložení žádosti:
-	 žádost se podává el. prostřednictvím formuláře zveřejněného na: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace
-	 po odeslání elektronického formuláře bude přijaté žádosti přiřazen PID kód vygenerované žádosti, odesláním
el. formuláře žádost není evidována!!!
- od 24. 10. 2017 od 10 hod. bude zpřístupněn na: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace portál pro elektronickou evidenci žádostí, tzn. zadání jména a příjmení žadatele a PID kódu vygenerované žádosti.
Do deseti pracovních dnů od elektronické evidence žádosti je žadatel povinen doručit poskytovateli žádost také
v listinné podobě, tzn. řádně vyplněnou a podepsanou žádost o poskytnutí dotace oprávněnou osobou včetně
povinných příloh.
Rozhodující pro zařazení do pořadníku je čas elektronické evidence žádosti, nikoliv čas odeslání žádosti!!!
Předložení žádosti – dokumenty:
- žádost o poskytnutí dotace – originál podepsaný oprávněnou osobou
-	 fotodokumentace stávajícího (vyměňovaného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (bude
doloženo k el. formuláři žádosti)
- doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle
- souhlas spoluvlastníků (např. manželky) s realizací dílčího projektu
- smlouva o zřízení stávajícího bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu na jméno žadatele
- plná moc v případě zastupování žadatele
- čestné prohlášení v případě podnikatelské činnosti

Kontrola a schválení žádosti:
- kontrola žádostí a příloh je prováděna průběžně
-	 výzva k doplnění žádosti (e-mail, telefon) – lhůta na doplnění je 15 prac. dnů
- žádosti dotačního programu schvaluje rada kraje na nejbližším zasedání (zpravidla 1x za 14 dní)
- výsledky budou zveřejněny na: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace
- realizace a předložení vyúčtování dotace: do 30. 11. 2018.
Vygenerovaná smlouva bude úspěšnému žadateli zaslána na kontaktní e-mail.
Smlouvu musí žadatel vytisknout ve 3 vyhotoveních, podepsat je a neprodleně odeslat poskytovateli dotace!!!
Způsobilé výdaje musí splňovat:
- charakter výdaje – typy činností odpovídající dotačnímu programu
- účel výdaje – předmět dotace v souladu s dotačním programem
- přiměřenost výdaje – musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým
- datum uskutečnění výdaje – musí vzniknout a být uhrazen v době od 15. 7. 2017 do 30. 11. 2018
- prokazatelnost výdaje – musí být doloženo účetními doklady.
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Způsobilé výdaje:
-	 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dotovaného dílčího projektu,
-	 náklady na zkoušky a testy související s uváděním do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění
technických parametrů, ovšem pouze v období kolaudace,  
- náklady na projektovou dokumentaci.
Finanční vyúčtování:
Po ukončení realizace dílčího projektu je žadatel povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace vyúčtování nejpozději do 30. 11. 2018:
- vyúčtování dílčího projektu a soupisku výdajů
-	 kopie daňových dokladů s označením reg. čísla a názvem projektu s rozpisem předmětu fakturace a fakturované částky
-	 doklad o úhradě daňových dokladů (bankovní výpis, doklad o platbě v hotovosti)
- 	doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
-	 fotodokumentaci odstranění vyměňovaného zdroje tepla
- fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla
- doklad o likvidaci vyměňovaného kotle
- protokol o revizi spalinové cesty (u spalovacích kotlů)
Udržitelnost a kontroly:
Příjemce dotace je povinen po dobu do 31. 12. 2025:
- zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a
- zajistit kontroly technického stavu a provozu kotle.
Příjemce dotace je oprávněn, v době udržitelnosti, vyměnit předmět dotace za zdroj tepla se stejnými nebo
lepšími ekologickými parametry – emisemi znečišťujících látek.
Poskytovatel dotace je oprávněn provádět fyzickou kontrolu realizace dílčího projektu v místě realizace a to
i před podpisem smlouvy.
Informační semináře  se uskuteční  v určených místech Olomouckého kraje dle kalendáře, který je dostupný
na: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace
V Hranicích se uskuteční 25. 9. 2017 V Zámeckém klubu, Pernštejnské náměstí 1.
Kontaktní místo pro kotlíkové dotace: Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje, oddělení administrace kotlíkových dotací – Krajský úřad OK – budova RCO 6. patro, e-mail: kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz
			 Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

KDY A JAK SE ZBAVIT ODPADŮ
Sběr objemných odpadů se uskuteční opět s pomocí dvou kontejnerů  (před hasičskou zbrojnicí a u váhy
střediska ZOD), které budou k dispozici od 14 hod. v pátek 13. 10. 2017 do 8 hod. v pondělí 16. 10. 2017.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 14. 10. 2017 od 9:30 do 10:30 hod.
Harmonogram svozu komunálního odpadu v zimním období:
2017:  6. 10., 20. 10., 3. 11., 16. 11., 1. 12., 15. 12.a 29. 12.
2018:  12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4.
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, často
označované jako GDPR (General Data Protection
Regulation), představuje komplexní právní úpravu
mimořádné závažnosti. Bylo by nesprávné domnívat
se, že jde jen o další „evropský předpis“.
Předmětem ochrany je hodnota soukromí fyzické
osoby formou ochrany osobních údajů. Ochrana
soukromí v podobě osobních údajů a ochrana práva
na informační sebeurčení, které jsou zakotveny jako
základní práva v ústavním pořádku České republiky
i Evropské unie,  předpokládá odpovídající povinnosti
subjektů, které jsou správci a zpracovateli osobních
údajů. Dá se předpokládat, že právní úprava ochrany
osobních údajů se bude i nadále vyvíjet, což do jisté
míry souvisí s neustálým rozvojem informačních
technologií.
Ode 25. května 2018, kdy se obecné nařízení stane
bezprostředně účinné a aplikovatelné ve všech
členských státech Evropské unie, jsou všechny obce
povinny mít tzv. pověřence pro ochranu osobních
údajů a plnit další povinnosti s tím související.
Každou obec je totiž nutno chápat jako ,,orgán
veřejné moci“ ve smyslu čl. 37 obecného nařízení,
jemuž nařízení povinnost zřídit funkci pověřence
ukládá.
,,Orgánem veřejné moci“ jsou v podmínkách obcí
i školy a mateřské školy, ve formě školské právnické
osoby, či příspěvkové organizace, neboť i ty
rozhodují o právech a povinnostech fyzických osob.
Povinnost mít pověřence nařízení se vztahuje dále
i na ty instituce nebo subjekty, jejichž hlavní činnost
vyžaduje pravidelné a systematické monitorování
údajů ve velkém měřítku (např. provozovatelé
městské hromadné dopravy, kteří provádí evidenci
cestujících) nebo spočívá v rozsáhlém zpracování
citlivých údajů (např. nemocnice a sociální zařízení).
Pověřence nemusí mít městské knihovny, technické
správy komunikací nebo jiné organizace, jejichž
hlavní činností není pravidelné a systematické
monitorování údajů ve velkém měřítku, ani rozsáhlé
zpracování citlivých údajů.
Pověřenec má být kvalifikovanou osobou, znalou
právních předpisů na ochranu osobních údajů
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včetně důkladné znalosti nařízení 2016/679.
Pověřenec může být buď pracovník (tj. zaměstnanec
obce), nebo externě spolupracující osoba.
Pověřence je možné sdílet, tzn. že jedna osoba může
vykonávat funkci pověřence pro obec a jí zřízené
instituce, případně pro více obcí nebo povinných
subjektů.
Pověřenec má být nezávislý a nestranný, a proto
nařízení požaduje aby:
- pověřenci nebyly udíleny žádné pokyny  týkající se
plnění jeho úkolů podle nařízení,
- pověřenec nebyl pro plnění svých úkolů propuštěn
ani sankcionován,
- plnění jiných úkolů nevedlo ke střetu zájmů.
Pověřenec musí být přímo podřízen vrcholovým
řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele,
resp. mít přímý přístup k vedení obce či příslušné
organizace. Pověřenec pomáhá zajišťovat soulad
činnosti zpracovatele nebo správce s právními
předpisy na ochranu osobních údajů. Pověřenec musí
být snadno dosažitelný pro obec, povinný subjekt,
úřad pro ochranu osobních údajů i veřejnost.
Pravidla vztahující se k pověřenci pro ochranu
osobních údajů jsou upravena v následujících
článcích nařízení:
Článek 37
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro
ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
1. zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný
subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých
soudních pravomocí,
2. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele
spočívají v operacích zpracování, které kvůli své
povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují
rozsáhlé, pravidelné a systematické monitorování
údajů subjektů, nebo
3. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele
spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních
kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních
údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a
trestných činů uvedených v článku 10.
2. Skupina podniků může jmenovat jediného
pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je
snadno dosažitelný z každého podniku.
3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem
veřejné moci či veřejným subjektem může být,  
s přihlédnutím k jejich organizační struktuře
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a velikosti, jmenován jediný pověřenec pro ochranu
osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.
4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v odstavci 1,
mohou, nebo vyžaduje-li to právo Unie nebo členského
státu, musí pověřenec pro ochranu osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatele nebo sdružení a jiné
subjekty zastupující kategorie správců či zpracovatelů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů může jednat
ve prospěch takových sdružení a subjektů zastupujících
správce nebo zpracovatele.
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na
základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být pracovníkem správce či zpracovatele nebo může úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.
7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje
pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
Článek 38
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro
ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních
údajů.
2. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v článku
39  tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto  
úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.
3. Správce a zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro
ochranu osobních údajů nedostával žádné pokyny týkajících se těchto úkolů. V souvislosti s plněním svých
úkolů není správcem nebo zpracovatelem propuštěn
ani sankcionován. Pověřenec pro ochranu osobních
údajů je přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele.
4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro
ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právem Unie nebo členského státu.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může plnit
i jiné úkoly a povinnosti. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby žádné z nich nevedly ke střetu zájmů.

Článek 39
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství správcům nebo
zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení
a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti
ochrany údajů
b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími
předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele
v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů
c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde
o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35
d) spolupráce s dozorovým úřadem
e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad
v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení
konzultací v jakékoliv jiné věci.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění těchto úkolů patřičný ohled na riziko spojené
s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování.  
Základní pojmy a informace
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na
určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.
Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je
prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Zajištění dosažitelnosti pověřence mj. předpokládá zveřejnění jeho kontaktních údajů na úřední desce
obecního úřadu (fyzické i elektronické).


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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NOVINKY Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
OPĚT JE TADY SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ
Také letos připravil Olomoucký kraj pro dříve narozené muže a ženy projekt s názvem Seniorské cestování. Určen je
pro všechny občany našeho kraje starší šedesáti let. Za jednotnou cenu 200 Kč na osobu mohou navštívit zajímavé
turistické cíle na Olomoucku. Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, oběd, návštěvu památky či
lokality, průvodce a cestovní pojištění. Výlety probíhají od 22. září do 29. listopadu 2017.
Vybrali jsme pro Vás zájezdy s nástupním místem v Hranicích:
Termín zájezdu číslo název
popis
26. 9. 2017                7232     Zlaté hory 2               Zlaté Hory - Zlatorudné Mlýny + Biskupská kupa - rozhledna
3. 10. 2017                7241     Hrad Bouzov              Hrad Bouzov + Loštice + jeskyně Javoříčko
4. 10. 2017                7094     Olomouc 1B               Olomouc - Pevnost poznání + Sluňákov
7. 10. 2017                 7081     Náměšť na Hané       Náměšť n. H. + Drahanovice - Černá věž + zahradní železnice
18. 10. 2017              7011     Čechy p. Kosířem      Čechy p. K. - prohlídka zámku + Muzeum kočárů
24. 10. 2017              7022     Javorník                       Jeskyně Na pomezí + Javorník + zámek Jánský vrch
22. 11. 2017              7193     Lázně Velké Losiny   Lázně Velké Losiny + expozice Čarodějnické procesy Šumperk
24. 11. 2017              7056     Kouty nad Desnou    Kouty nad Desnou + přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
S termíny dalších zájezdů, způsoby jejich objednání a ostatními podmínkami pořádaných výletů se mohou zájemci
seznámit na úřední desce Obecního úřadu Špičky nebo se informovat přímo v kanceláři OÚ.

JAK SI KIDSOK PŘEDSTAVUJE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
V souvislosti s požadavkem na souhlas s udělením licence pro provoz autobusové dopravy v letech 2018 – 2023 na
lince Hranice – Hustopeče nad Bečvou jsme zjistili, že představa o novém jízdním řádu je u KIDSOKu (Koordinátora
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje - více o něm na str. 3) taková, že autobusy na výše uvedené lince
nebudou již projíždět Hranicemi, ale odbočí u Lidlu do ulice Nová a zastaví až na hlavním autobusovém nádraží, odkud
budou dopravu zajišťovat autobusy městské dopravy.
Po tomto zjištění starostové dotčených obcí vyvolali jednání, které se uskutečnilo na Městském úřadě v Hranicích
za přítomnosti starostů, pracovníků KIDSOKu, pracovníků dopravního odboru MÚ Hranice a dalších dotčených
a zainteresovaných firem. Po zahájení jednání přišlo další překvapení při zjištění, že dopravní odbor MÚ Hranice návrh
na změnu tras dopravních linek veřejné autobusové dopravy, a z toho vyplývající nutnost řešit posílení městské dopravy,
obdržel již v roce 2016! A úředníci? Klídek! I pan starosta Hranic se divil!!!
Po několika hodinách bouřlivého jednání a argumentace, především ze strany starostů, jsme se rozešli s tím, že KIDSOK
prověří možnosti řešení.
Na základě tohoto jednání obce obdržely nové žádosti o souhlas s udělením licence, podle které budou autobusové linky
od roku 2018 zastavovat u nemocnice a „U pošty“ na Tř. 1. máje. Nebudou tedy stavět na všech zastávkách městské
dopravy v Hranicích, což by v konečném důsledku moklo zkrátit dojezdové časy. Také bylo KIDSOKem sděleno, že doprava
na autobusových linkách bude sledována a vyhodnocována z hlediska vytíženosti.
Zní to jako výhružka! Takže cestujme autobusy, aby ….
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Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
MYSLIVCI SE VYDALI ZELENOU STOPOU
NA SVATÝ HOSTÝN
V sobotu 5. srpna se uskutečnila již pátá pěší pouť lesáků, myslivců a přátel přírody na Svatý Hostýn, kterou
spolupořádá naše myslivecké sdružení. Ze Špiček se zúčastnili tři poutníci.
Brzy ráno jsme vyrazili z Podhradní Lhoty a nádhernou
krajinou Hostýnských vrchů putovali k Panně Marii. Již
tradičně se k nám připojili i členové Řádu sv. Huberta; letos sice kvůli zdravotním problémům některých
z nich v menším počtu než obvykle, ale na ty, kteří zůstali doma, jsme mysleli v našich modlitbách.
I přes obrovské vedro, které nás letos provázelo, všichni zdárně došli do cíle. Jen málokdo si dokáže představit, jak chutná pramenitá, studená hostýnská voda po
dvacetikilometrovém pochodu. Po nezbytném osvěžení
a chvilkovém odpočinku jsme prošli Cestou světla až
k svatohostýnské bazilice, kde následoval vrchol celého dne - mše svatá. Letos ji pro nás celebrovali P. Pavel
Šupol a P. Josef Jelínek, kteří samozřejmě celou pouť
absolvovali s námi.
Po nezbytném nákupu dárků ve stáncích a odpolední
kávě jsme se rozjeli zpět do svých domovů. Ještě předtím jsme se ale dohodli, že se na pouti za rok sejdeme
znovu.

za MS Hejné Špičky

Radek Novotný

MÍSTNÍ SLEČNY USPOŘÁDALY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ STEZKU ODVAHY

V sobotu 19. srpna jsem šla se svými vnučkami na stezku odvahy, kterou organizovaly naše místní mladé holky. Jsem ráda, že se na to daly a vyzkoušely si pořádat
takhle náročnou akci. Myslím si, že velká účast dětí, které byly odvážné a chtěly se i trochu bát, je překvapila.
Naše Adélka s Aničkou se moc těšily. Hned jak jsme
přišly, holky dostaly kyselku a špekáček, který si opekly. Pak si mohly vymalovat obrázek ducha. Na čtyřech stanovištích děti plnily různé úkoly. Ovšem nejlepší byl dinosaurus! Jako odměnu měl v ruce lipo
a děti si ho měly vzít samy! To jste měli vidět, kolik odvahy to stálo, ale hlavně ta rychlost! Strašidel bylo na
stezce víc než dost a projevit notnou dávku statečnosti
museli všichni. Tato neobvyklá noční akce se moc líbila.
V cíli děti dostaly medaili, píšťalku a oplatek.
Ráda bych tímto holkám moc poděkovala a jsem ráda,
že máme tak zdatné nástupkyně!



za Spolek žen ze Špiček
Marcela Stáhalová

PO PRÁZDNINÁCH ZPÁTKY DO ŠKOLKY
Nastal měsíc září a my se všichni opět sešli v naší milované školce. Děti měly velkou radost z krásného nového
nábytku, kterým byla naše školička vybavena. Hned si
do něj radostně uklízely hračky. Pak si navzájem sdělovaly své prázdninové zážitky a vyprávěly o svých letních příhodách.
Naštěstí nám počasí přálo a tak jsme si mohli hrát na
naší školní zahrádce. Začali jsme opět jezdit na plavecký výcvik - neboť děti mají vodní hrátky velmi rády,
a společně se těšíme na další aktivity s přicházejícím
podzimem v podobě drakiády, divadla, sportovních
a jiných pestrých disciplín. 
MŠ Špičky

OBCE ŠPIČKY

11
11

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
PRÁZDNINY BYLY OPĚT NABITÉ SOUTĚŽEMI
V červenci jsme pořádali již 13. ročník soutěže O pohár
obce Špičky, která byla i letos zařazena do Velké ceny
okresu Přerov. Opět se nám podařilo zvětšit zpevněnou
plochu - pro větší komfort diváků. Soutěže se zúčastnilo celkem 48 družstev ve třech kategoriích. Kategorii
mužů vyhrály Pravčice (16,39 s), v ženách také Pravčice
(16,54 s) a muže nad 35 let vyhrály Milotice. Z našich
družstev byli v umístění nejlepší muži nad 35 let na
2. místě (17,67 s), muži se umístili na 10. místě a ženy
na 5. místě ve svých kategoriích. Během prázdnin naše
družstva sbírala body do těchto soutěží: okrskový pohár Hustopeče, Velké ceny okresu Přerov, Podhostýnské
hasičské ligy a Přerovské ligy. Okrsek Hustopeče vyhrály ve všech kategoriích Milotice. Naši muži skončili na
2. místě a muži nad 35 let po smolné sezóně na 5. místě.
V polovině srpna také proběhla závěrečná soutěž Velké
ceny okresu Přerov v Provodovicích. Celkovým vítězem
v mužích se stalo družstvo z Prchalova. Naši muži se
po nepodařeném útoku propadli na celkové 10. místo.

Vážení spoluobčané, v rámci SDH Špičky jsme obnovili činnost ping-pongového oddílu. Oddíl včetně osmi
hráčů je zaregistrován na Českém svazu stolního tenisu
a účastní se 5. třídy regionálního přeboru. Hrát se bude na
dvou stolech v KD Špičky, ve dvou hracích dnech. Jeden
den bude probíhat trénink registrovaných hráčů a druhý
den bude vyhrazen širší, neregistrované veřejnosti, která je tímto srdečně ke hře zvána. Svou činnost oddíl oficiálně zahájí druhý týden v říjnu. Konkrétní hrací dny, hodiny a pravidla provozu budou oznámeny do konce září.
Za činnost oddílu bude zodpovídat pan Martin Trousil
(tel. č. 603 515 773). Sportu zdar a ping-pongu zvlášť!

Kategorii žen již s předstihem vyhrály holky z Radíkova.
Naše družstvo žen předvedlo zatím svůj nejlepší útok
a časem 16,16 s soutěž v Provodovicích vyhrálo a tím
se posunulo na celkové 3. místo. Naše holky si také odnesly cenu za nejrychleji sražený terč v letošním ročníku Velké ceny a to přesně Viktorie Polášková za 15,33 s
v Provodovicích. Muži nad 35 let se umístili na 7. místě.
V sobotu 2. září proběhla poslední soutěž Podhostýnské hasičské ligy. Kategorii mužů i žen vyhrály Pravčice, naše družstvo mužů obsadilo celkové 5. místo.
A jako přes kopírák i poslední soutěž v Podhostýnské lize
vyhrálo družstvo žen ze Špiček (16,57 s) a díky tomuto času se posunulo na celkové 2.místo. Naše družstva
ještě budou celé září bojovat o poslední body do Přerovské ligy, kde zatím drží průběžné 3. místo v mužích
a 1. místo v ženách. Také se po prázdninách opět rozběhly soutěže mladých hasičů. Zatím nejlepší čas
po prázdninové pauze je u mlaších žáků (17,07 s) ze
Soběchleb. V průběžněm pořadí jsou zatím na 5. místě.   
    

za SDH Špičky Marek Hložek

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Volby do Poslanecké sněmovny PČR: 20. – 21. 10. 2017.
Hubertská troubená mše s následným programem v KD  
proběhne v neděli 5. 11. 2017.
Setkání zastupitelů obce se seniory je naplánováno
na pátek 10. listopadu 2017 od 15 hodin.
Hon s Kateřinskou zábavou se uskuteční 25. 11. 2017.
Rozsvícení vánočního stromu s občerstvením se bude
konat v pátek 1. 12. 2017 od 18 hodin.
Špičkový koláč s degustací soutěžních výrobků a slivovice je v plánu 9. 12. 2017 od 14 hodin.
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