Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 10. května 2018
Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J.
Omluvena: Kahounová M.
Zapisovatel:

Dvořák Pavel

Ověřovatelé zápisu: Kahoun Tomáš
Kocourek Pavel
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Veliš p. Petr Mach, který v úvodu seznámil přítomné s programem
schůze.
Program schůze:

1. Zahájení a seznámení s programem schůze
2. Projednání a schválení směrnice a prohlášení pro ochranu osobních údajů
GDPR
3. Projednání a schválení ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů
GDPR pro Obec Veliš
4. Projednání podání žádosti o dotaci
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

2) Projednání a schválení směrnice a prohlášení GDPR o zpracování osobních údajů
V návaznosti na nabytí platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) vznikla obcím
povinnost vytvořit směrnici a prohlášení o zpracování osobních údajů které bylo zastupitelům
předloženo. Navrhuje se tento dokument schválit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje směrnici a prohlášení GDPR o zpracování osobních údajů.
ad 3) Projednání a schválení pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Veliš
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) vznikla rovněž povinnost, aby
obce měly ustanoveného pověřence, který bude dohlížet na plnění povinností ze strany obce. Navrhuje
se, aby pověřencem pro Obec Veliš byla paní Martina Švecová, která splňuje všechny předpoklady
k tomu, aby mohla plnit funkci pověřence.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje, aby funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro
Obec Veliš vykonávala paní Martina Švecová.
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ad 4) Projednání podání žádosti o dotaci
Starosta obce informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na rozšíření vodovodu
v obci Veliš a to zejména k novým stavebním parcelám. Dotaci je možno získat ze Středočeského
fondu životního prostředí a zemědělství na r. 2018 ze zdrojů Středočeského kraje. Max. výše dotace
činí 2 mil. Kč a je nutná spoluúčast obce ve výši min. 5%, avšak při vyšší míře spoluúčasti je větší
šance na získání dotace, proto se navrhuje spoluúčast Obce Veliš přizpůsobit dané situaci. Navrhuje se
podání žádosti schválit.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

8 zastupitelů
0
0

:
:
:

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu, rozšíření, rekonstrukci
vodovodních sítí a vodárenských objektů ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
r. 2018 ze zdrojů Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu Obce Veliš ve
výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
ad 5) Schválení rozpočtového opatření
Starosta Obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2018 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
ad 6) Různé
Zástupci Hasičského sboru Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na r. 2018 na
činnost a na oslavy 130 let od založení hasičského sboru ve Veliši.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 49 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2018
Hasičskému sboru Veliš ve výši 49 000,- Kč na činnost a na oslavy 130 let od založení hasičského
sboru ve Veliši.

ad 7)

Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.
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ad 8)

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.

4.
5.

schvaluje směrnici a prohlášení GDPR o zpracování osobních údajů
schvaluje aby funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Veliš vykonávala
paní Martina Švecová
schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu, rozšíření, rekonstrukci vodovodních sítí a
vodárenských objektů ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
r. 2018 ze zdrojů Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu
Obce Veliš ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2018 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 1“
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 Hasičskému sboru Veliš ve
výši 49 000,- Kč na činnost a na oslavy 130 let od založení hasičského sboru ve Veliši

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo
navrženo.
Ve Veliši dne 10. 5. 2018

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Tomáš Kahoun

………………………………...

Pavel Kocourek

…………………………….…..

Petr Mach
...................................................
starosta Obce Veliš
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