Zápis č. 10 ze schůze zastupitelstva Obce Všechlapy konané dne 9.6.2019
Přítomni:
ing. V. Aubrecht, St. Šindelář, J. Plevka, ing. M. Zachová, ing. M. Kunc, M.
Škvorová, L. Kuneš
Zapisovatel : ing. V.Aubrecht
Hosté: V. Tichá, R. Vrbata
Program:
1. Zahájení
2. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
3. Schválení 3. úpravy rozpočtu obce na rok 2019
4. Závěrečný účet obce za rok 2018
5. Strategie obce Všechlapy
6. Oslavy 120. Výročí založení SDH
7. Obecní lesy
8. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období a předchozí schůze
zastupitelstva
9. Různé
K bodu 1. Zahájení
Jednání zahájil starosta.
Zastupitelstvo obce schválilo na návrh starosty pořízení zvukového záznamu z jednání
zastupitelstva obce počtem hlasů 7-0-0.
Ověřovatelé :M. Škvorová, J. Plevka
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přečten program zasedání, který byl schválen přítomnými bez připomínek.
K bodu 2. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Starosta obce seznámil zastupitele s kontrolou hospodaření obce za rok 2018. Nápravná
opatření, která vyplynula z provedeného auditu jsou součástí zápisu ze zasedání a budou
odeslána na Krajský úřad Středočeského kraje.

Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje počtem hlasů 7-0-0 termín výplaty odměn nového
zastupitelstva od 30.10.2018.
K bodu 3. Schválení 3. úpravy rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo 3. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 počtem hlasů 7-0-0 .
K bodu 4. Závěrečný účet obce za rok 2018
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 Závěrečný účet obce za rok 2018
„ s výhradou“ , a přijalo nápravná systémová opatření ( viz. Příloha č.1 ).
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 Účetní závěrku Obce Všechlapy za rok
2018.
K bodu 5. Strategie Obce Všechlapy
Zastupitelstvo se znovu věnovalo obsahové části strategie obce a pověřilo všechny zastupitele
návrhem možných priorit v budoucím rozvoji obce. Termín projednání podaných návrhů příští zasedání zastupitelstva obce.
K bodu 6. Oslavy 120. Výročí založení SDH
Starosta obce seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na Krajský úřad Středočeského
kraje. Zároveň seznámil zastupitele s probíhající přípravou akce.
K bodu 7. Obecní lesy
Zastupitelé obce byli seznámeni s provedenými zásahy v obecních lesích - těžba dřeva a
prodej dřeva.
K bodu 7. Projednání nedokončených věcí z minulého volebního období a předchozí
schůze zastupitelstva.
a) zastupitelstvo Obce Všechlapy souhlasilo počtem hlasů 7-0-0 s přistoupením Obce
Mrač do DSO CHOPOS.
b) zastupitelé byli informováni o dalších krocích v projektové přípravě úpravy potoka.
c) zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ukončením prodeje pozemku p.M. S. Zastupitelstvo
pověřilo starostu zahájení jednání o prodeji části obecního pozemku 1870/1 s p. L. B.
d) starosta obce předložil ke schválení Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů ( příloha č. 2 ). Zastupitelstvo Obce Všechlapy schválilo počtem
hlasů 7-0-0 předložený dokument.
c) starosta informoval zastupitele o pokračování přípravy projektové dokumentace pro
statické zajištění parcel st. 92/1 a st. 92/2 v k.ú. Všechlapy nad Blanicí.
K bodu 8. Různé

a) starosta obce informoval zastupitele o nabídce firmy AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. na likvidaci komunálního odpadu v obci.
b) starosta obce informoval zastupitele o umístění nádoby na likvidaci tuků a olejů vzniklých
v domácnostech . Nádoba je umístěna u budovy Obecního úřadu ( modrá 120 l nádoba ).
c) starosta obce informoval zastupitele o možnosti likvidovat odpady – nápojové kartony
v rámci likvidace plastů ( žluté kontejnery ).
d) zastupitelstvo znovu projednalo oplocení pomníku a rozhodlo opravit oplocení pomníku
včetně betonového základu. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce zajištěním cenové nabídky.
e) zastupitelstvo obce pověřilo starostu zajištěním cenových nabídek na opravu plotů u č.p. 5
a č.p. 9.
f) zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. O. B. o odkup dlouhodobě zaploceného
obecního pozemku.
g) starosta seznámil zastupitele s nabídkou f. Šlehofer stavební společnost s.r.o. na opravu
asfaltových povrchů v obci. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu dopracováním cenové
nabídky pro lokality U Kapličky v celé šíři vozovky a U Hasičárny ( plocha cca 60 m2 ).
h) zastupitelstvo obce projednalo možnosti odkanalizování obce, dle návrhu firmy Vodomont.
Zastupitelstvo obce schválilo počtem hlasů 7-0-0 cenovou nabídku Ing. Jaroslavy Hvězdové
na vyhotovení výškopisného a polohopisného plánu pro projekt kanalizace za nabídkovou
cenu 30.000 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo o písemném informování občanů obce formou letáku o nutnosti
spolupráce s geodetickou firmou při zaměření napojení jednotlivých kanalizačních přípojek
od nemovitostí ( viz. Příloha č.3 ).
Zastupitelstvo rozhodlo o konání mimořádného zasedání určeného k veřejnému projednání
návrhu řešení odkanalizování obce Všechlapy. Termín zasedání - podzim 2019.
ch) termín dalšího zasedání byl stanoven na 18.8.2019 v 18.00 hodin.
- usnesení dle zápisuStarosta ukončil zasedání v 20.20 hodin
Ing. Václav Aubrecht
Marie Škvorová

Zapsal:
Ověřil:

Jan Plevka
Vyvěšeno :

Starosta obce:
Sejmuto:

Příloha č. 1 . Nápravná opatření

1. Zastupitelstvo Obce Všechlapy na svém zasedání dne 9. 6.19 projednalo Závěrečný
účet Obce Všechlapy za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Všechlapy za rok 2018 a počtem hlasů 7-0-0 schválilo Závěrečný
účet Obce Všechlapy za rok 2018 s vyjádřením „s výhradou“ a přijalo tato nápravná
systémová opatření:
Bod B. Zjištění z přezkoumání


1.Skutečný stav nebyl při inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí,
neboť v rozvaze a příloze ke dni 31.12.2018 je uveden chybný stav na účtech
018,019,028 a 902.
Tento nedostatek vznikl opravou stavu účtů k 31.12.2018 na základě
inventarizačních sestav bez rozhodnutí likvidační komise. Obec zabezpečí
projednání inventarizačních rozdílů likvidační komisí včetně vypracování
likvidačních protokolů tak, aby likvidace zastaralého a nevyužívaného majetku
byla řádně zlikvidována. Toto opatření bude provedeno do 30.09.2019.



2. Usnesení o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce nebylo
v souladu se zákonem, neboť v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce, které
se konalo dne 29.10.2018, nebyl stanoven den, od kterého budou vypláceny
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo dodatečně uvede termín výplaty odměn nového zastupitelstva
v zápise při nejbližším zasedání zastupitelstva. Termín byl stanoven na
následující den po ustavující schůzi, tj. od 30.10.2018.



3. Obec nezveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup rozpočtové
opatření č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 22.12.2018. Tato chyba se
stala opomenutím vyvěšení 5. rozpočtového opatření za rok 2018. Za účelem
neopakování se možného opomenutí, zastupitelstvo pověřuje kontrolou
včasného vyvěšení účetní, která bude pravidelně kontrolovat, zda opatření jsou
včas vyvěšena.



4. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
za předchozí roky. Všechna opatření k odstranění nedostatků byla napravena.

2. Zastupitelstvo Obce Všechlapy na tomto zasedání dále projednalo a schválilo počtem
hlasů 7-0-0 účetní závěrku Obce Všechlapy za rok 2018, neboť na základě
předložených dokladů zjistilo, že poskytuje v rozsahu posuzovaných skutečností dle §
4 věrný a poctivý obraz účetní a finanční situace.

Příloha č.2 Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

Obec Všechlapy
Čl. 1
(1) Zastupitelstvo obce Všechlapy usnesením č. 10/2019 ze dne 9.6.2019 vzalo na vědomí
pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené
působnosti obce v souladu s nařízením 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) – GDPR.
(2) Zastupitelstvo obce Všechlapy ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při
plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit
dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů obecním úřadem a při plnění smluv,
jejichž předmětem je zpracování osobních údajů.
Čl. 2
(1) Obec zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6
GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů
a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech
zpracování podle čl. 30 GDPR.
(2) K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění
svých úkolů a povinností pro obec. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se
seznamují, mlčenlivost.
(3) V případech, kdy obec hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například ve
zpravodaji obce nebo na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah
tohoto zveřejnění.
Čl. 3
(1) Obec přijímá opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:

a) zajištění přítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou zpracovávány
osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory přístupné jiným osobám, popřípadě uzamykání
listin s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není v této době přítomna,
b) uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje,
c) ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními
silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením,
d) ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení,
pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné,
e) další vhodná opatření prováděná odpovědnou osobou pro ochranu přenosné výpočetní
techniky nebo přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal,
folie na displeji, šifrování dat, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného
přístroje),
(2) Obec dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících spisovou službu
a archivnictví, zejména včas a řádně provádí skartační řízení.
Čl. 4
(1) Obec zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“).
Pověřenec plní povinnosti podle čl. 37 až 39 GDPR v souladu se smlouvou nebo jiným
dokumentem upravujícím vzájemná práva a povinnosti obce a pověřence.
(2) Obec dále
a) vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR,
b) zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 13 a 14 GDPR,
c) naplňuje práva subjektů údajů, zejména práva na přístup k údajům podle čl. 15 GDPR
a práva na opravu podle čl. 16 GDPR a
d) provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34
GDPR.
(3) Návrhy záznamů, informací, vyřízení žádostí a ohlášení a oznámení podle odstavce 2
zpracovává pověřenec.
(4) Obec poskytuje pověřenci potřebnou součinnost.
Čl. 5
(1) Obec vede evidenci opatření podle čl. 3, evidenci případných souhlasů se zpracováním
osobních údajů a evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů.
(2) Obec pravidelně, nejméně jednou ročně vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních
údajů a přijímá opatření k nápravě. Vyhodnocení zpracovává pověřenec za součinnosti obce.

Ing. Václav Aubrecht
starosta obce

Příloha č. 3 Informace pro občany
Vážení spoluobčané,
Obec Všechlapy se po zralé úvaze rozhodla zpracovat studii proveditelnosti
odkanalizování jednotlivých nemovitostí na území obce do centrální čistírny odpadních vod.
Kanalizace bude vybudována pouze jako splašková.
V současné době je dána základní koncepce způsobu odkanalizování. Pro dopracování
studie a upřesnění odkanalizování jednotlivých nemovitostí je nutno provést výškopis
(geodetické zaměření vodících bodů) a zaměření míst napojení jednotlivých kanalizačních
přípojek od nemovitostí.
Je nutné, aby každý vlastník nemovitosti maximálně spolupracoval s geodetickými
pracovníky. V následujících dvou měsících se na Vás obrátí geodeti. Na vyžádání občanů se
prokážou pověřením od geodetické firmy Ing. Jaroslava Hvězdová.
Po dopracování výškopisu proběhne pravděpodobně během září 2019 veřejné
projednání tras kanalizace a způsobu odkanalizování jednotlivých nemovitostí.
O termínu konání veřejného projednání budete včas informováni. Bez zodpovědného
přístupu každého z Vás a Vaší pomoci nelze zpracovat Studii proveditelnosti správně.

Děkujeme za spolupráci zastupitelé Obce Všechlapy

