Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13. 6.
2018 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Č. j.: 476/2018/OUNE
Celkem přítomno: 8
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7
Nepřítomno a omluveno OZ: Jaroslav Basl, Milan Rosenvald

Program:
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
4. Schválení programu zasedání dle Jednacího řádu.
5. Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR – obec.
6. Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR – MŠ Nespeky.
7. Smlouva o poradenské a konzultační činnosti – obec.
8. Smlouva o poradenské a konzultační činnosti – MŠ Nespeky.
9. Smlouva o zpracování osobních údajů – Konzulta Brno a. s.
10. Smlouva o zpracování osobních údajů – Galileo Corporation s.r.o.
11. Smlouva o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách Sdílení dat Helios Fenix – Asseco
Solution a. s.
12. Smlouva o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách Sdílení dat Helios eObec – Asseco
Solution a. s.
13. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouva č. 2804201702 s TNT Consulting s.r.o.
14. Smlouva o výpůjčce kompostérů a následném darování.
15. Smlouva o pojištění štěpkovače.
16. Vnitřní směrnice obce - GDPR.
17. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022.
18. Žádost o povolení svatby a oddání.
19. Rozpočtové opatření č. 2.
20. Problém s nedostatkem podzemní vody.
21. Inventarizace obce za rok 2017.
22. Kontrola hospodaření obce za rok 2017.
23. Roční závěrka za rok 2017.
24. Závěrečný účet obce Nespeky za rok 2017.
25. Diskuse.
26. Návrh usnesení.
27. Závěr.
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1. Zasedání zahájil v 19.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů.
Oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno dne 6. 6. 2018 na úřední i elektronické úřední desce. Ve
stejný den byly zastupitelstvu zaslání emailem podklady pro zasedání.
2. Určení zapisovatele zápisu.
Pan starosta navrhl zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

3. Určení ověřovatelů zápisu.
Pan starosta navrhl ověřovateli zápisu pana Michala Kuchaře a paní Lenku Hamajdovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 2. 5. 2018.
- schválení stavby ČOV na pozemku parc. č. st. 125/1 v k. ú. Nespeky u č. p. 10 a napojení
přečištěných vod na dešťovou kanalizaci – vyjádření obce písemně předáno;
- schválení stavby ČOV na pozemku parc. č. 2537/35 v k. ú. Nespeky – vyjádření obce písemně
předáno;
- schválení Kupní smlouvy s paní E. Puppovou na prodej pozemku parc. č. 2170/23 v k. ú. Nespeky a
její podpis – smlouva vypracována a předána paní E. Puppové, čeká se na podepsání;
- schválení výstavby srubového rodinného domu s pultovou střechou na pozemku parc. č. 2730/26
v k. ú. Nespeky – vyjádření obce zasláno poštou dne 15. 5. 2018;
- podání žádosti o dotaci na veřejnou síť WIFI vyhlášenou Evropskou komisí – žádost podána dne 15.
5. 2018;
- schválena Darovací smlouva a finanční dar ve výši 5 000 Kč spolku Sdružení Zdravotně postižených
Poříčí nad Sázavou – smlouva podepsána dne 24. 5. 2018 a peníze poslány;
- schválena Darovací smlouva a finanční dar ve výši 3 000 Kč společnosti Tři o. p. s. – smlouva
podepsána dne 14. 5. 2018 a peníze poslány;
- schválení výběrové komise na zhotovitele opravy komunikací Frágnerova a V. Nezvala – výběrové
řízení se uskuteční dne 26. 6. 2018 v budově Obecního úřadu Nespeky od 10.00 hod.;
- zakoupení laviček a jejich umístění k „Pomníku“ – lavičky zakoupeny.
5. Schválení programu.
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Pan místostarosta M. Kuchař požádal o doplnění programu zasedání – nákup pozemků v Městečku.
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Hlasování o doplnění programu
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o programu zasedání
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Smlouva o poradenské a konzultační činnosti pro obec s poskytovatelem CATANIA GROUP s.r.o.
Předmětem smlouvy je poskytování metodického řízení pro obec a implementace pravidel GDPR
(požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016),
konzultace a připomínkování k shromážděným podkladům, konzultace k vytvořeným dokumentům a
identifikovaným procesům, konzultace k navrhovaným postupům řízení procesů zpracování osobních
údajů, konzultace k integraci standardů ochrany osobních údajů do obecných pravidel bezpečnosti
informaci a školení k navrženému systému zpracování a ochrany osobních údajů dle GDPR. Odměna
za poskytování služeb dle smlouvy je 5 000 Kč. Uvedená cena je jednorázová. Pan starosta navrhl
schválit výše uvedenou smlouvu a její podpis. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

7. Smlouva o poradenské a konzultační činnosti pro Mateřskou školu Nespeky s poskytovatelem
CATANIA GROUP s.r.o.
Předmětem smlouvy je poskytování metodického řízení pro Mateřskou školu Nespeky a
implementace pravidel GDPR (požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016), konzultace a připomínkování k shromážděným podkladům, konzultace
k vytvořeným dokumentům a identifikovaným procesům, konzultace k navrhovaným postupům řízení
procesů zpracování osobních údajů, konzultace k integraci standardů ochrany osobních údajů do
obecných pravidel bezpečnosti informaci a školení k navrženému systému zpracování a ochrany
osobních údajů dle GDPR. Odměna za poskytování služeb dle smlouvy je 1 500 Kč. Uvedená cena je
jednorázová a bude ji hradit obec ze svého rozpočtu. Pan starosta navrhl schválit výše uvedenou
smlouvu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR pro obec s poskytovatelem CATANIA GROUP s.r.o.
Předmětem smlouvy je vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec ve
smyslu čl. 37 a násl. GDPR. Odpovědnou osobou, která bude funkci pověřence pro ochranu osobních
údajů vykonávat je pan Jan Gubáš. Za poskytování služeb dle smlouvy je stanovena odměna ve výši
1 000 Kč za každý započatý měsíc. Pan starosta navrhl schválit výše uvedenou smlouvu a její podpis.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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9. Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR pro Mateřskou školu Nespeky s poskytovatelem
CATANIA GROUP s.r.o.
Předmětem smlouvy je vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou
školu Nespeky ve smyslu čl. 37 a násl. GDPR. Odpovědnou osobou, která bude funkci pověřence pro
ochranu osobních údajů vykonávat je pan Jan Gubáš. Za poskytování služeb dle smlouvy je stanovena
odměna ve výši 500 Kč za každý započatý měsíc. Pan starosta navrhl schválit výše uvedenou smlouvu
a její podpis. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Smlouva o zpracování osobních údajů – Konzulta Brno, a. s.
Předmětem této smlouvy je ochrana osobních údajů, které jsou společností Konzulta Brno, a. s.
zpracovávané v rámci služby InfoKanál, a která je využívána za účelem podávání informací občanům
prostřednictvím zpráv (SMS, hlasová zpráva, email, mobilní aplikace). Tato Smlouva zohledňuje
právní úpravu zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 – GDPR. Tato smlouva je bezplatná. Pan starosta navrhl schválit výše uvedenou smlouvu a
její podpis. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

11. Smlouva o zpracování osobních údajů – Společnost Galileo Corporation s.r.o.
Společnosti Galileo Corporation s.r.o. poskytuje obci platformu pro provoz internetových stránek.
Platforma, na které jsou služby poskytovány, umožňuje využití redakčního systému a jednotlivých
modulů v rámci tohoto redakčního systému. Využívání služeb zahrnuje aktivity, při kterých může
docházet ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti Galileo Corporation s.r.o. Tato Smlouva
zohledňuje právní úpravu zejména zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – GDPR. Tato smlouva je bezplatná. Pan starosta navrhl schválit výše
uvedenou smlouvu a její podpis. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

12. Smlouva o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách Sdílení dat dodavatele pod
názvem Helios Fenix a Helios eObec - společnost Asseco Solutions a. s.
Předmětem této Smlouvy je specifikace vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů.
Smlouva dále upravuje podmínky Sdílení dat, za kterých bude obec poskytovat společností Helios
Fenix a Helios eObec vzdálený přístup do svého vnitřního systému. V této souvislosti může docházet
k naplnění podstaty zpracování osobních údajů. Pan starosta navrhl schválit výše uvedenou smlouvu
a její podpis. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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13. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 2804201702 se společností TNT Consulting, s.r.o.
Předmětem Dodatku č. 1 je číselné vyjádření odměny na základě Příkazní smlouvy ze dne 8. 6. 2017
pro projekt „Pořízení kompostérů a štěpkovače v obci Nespeky“ na základě již zrealizovaného
výběrového řízení. Čtvrtá část odměny za manažerské řízení realizace projektu činí dle skutečné výše
projektu částku 69 887 Kč bez DPH(podíl obce činí 15 % z celkové částky, 85 % dotace). Při schválení
příkazní smlouvy nebyla stanovena tato část odměny za manažerské řízení, která záležela na výši
úspěšnosti. Pan starosta navrhl schválit Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2804201702. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o schválení dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2804201702
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

14. Smlouva o výpůjčce kompostéru a následném darování.
Předmětem této smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér, který slouží ke kompostování biologicky
rozložitelných komunálních odpadů. Kompostéry jsou pořízeny za finanční podpory Fondů EU a SFŽP
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Tato smlouva bude uzavřena na dobu
udržitelnosti projektu definovanou pravidly OPŽP (doba udržitelnosti je poskytovatelem dotace
určena na 5 let od proplacení projektu ze strany poskytovatele dotace). Přesné datum ukončení
zápůjčky bude oznámeno na webových stránkách obce, případně jiným vhodným způsobem. Poté
kompostér bezplatně připadne občanům do jejich vlastnictví. Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o
výpůjčce kompostéru a následném darování. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

15. Smlouva o pojištění štěpkovače.
Obci byl dodán štěpkovač a kontejner na textil pořízené za finanční podpory Fondů EU a SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí. Štěpkovač je zařazen do kategorie jako přívěsné
vozidlo, a z tohoto důvodu byl pan starosta na Městském úřadě v Benešově, odboru dopravy přihlásit
toto přívěsné vozidlo na SPZ. Dále je nutné uzavřít povinné ručení. Pan starosta oslovil zástupce
společnosti Kooperativa a. s. s žádostí o pojištění. Toto pojištění bylo vyčísleno na částku 214 Kč za
rok. Pan starosta navrhl schválit pojištění štěpkovače společností Kooperativa a. s. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo navrhlo pojistit štěpkovač proti zcizení.
16. Vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů
Směrnice byla zaslána zastupitelstvu v podkladech. Tato směrnice upravuje pravidla obce, jak
nakládat s osobními daty. Zastupitelstvo se dohodlo na úpravě této směrnice.
17. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022.
Ze zákona č. 128/2000 Sb. § 67 musí zastupitelstvo stanovit 85 dnů přede dnem voleb do
zastupitelstev v obcích stanovit počet členů zastupitelstva do dalšího volebního období. Pan starosta
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navrhl ponechat stejný počet zastupitelů jako doposud tj. 9 členů. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

18. Žádost o povolení svatby a oddání
Dne 13. 6. 2018 byla na obec doručena žádost pana Pavla Rosenvalda a paní Jaroslavy Kratochvílové
o povolení svatby a oddání, která se bude konat dne 27. 7. 2018 v 14.00 hod. na fotbalovém hřišti.
Zastupitelstvo pověřuje pana Mgr. Michala Tyrnera, aby dne 27. 7. 2018 oddal pana Pavla Rosenvalda
a paní Jaroslavu Kratochvílovou na fotbalovém hřišti v Nespekách.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

19. Rozpočtové opatření č. 2
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č. 2. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

20. Nedostatek vody
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu v případě zhoršení situace s nedostatkem vody zaslat lidem
SMS a email s upozorněním na nutnost šetřit vodou. V případě nedostatku vody ať se obyvatelé
obrací na obec. Pan starosta nejdříve upozorní na nutnost vyčistit vodní zdroj.
21. Inventarizace obce za rok 2017
Zastupitelstvo obce Nespeky vzalo na vědomí Inventarizační zprávu obce Nespeky za rok 2017.
22. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2017
Dne 14. 5. 2018 proběhlo na obci přezkoumání hospodaření za rok 2017. Na základě tohoto
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok
2017 Krajským úřadem Středočeského kraje, odboru interního auditu a kontroly.
23. Účetní závěrka obce Nespeky za rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Nespeky za rok 2017.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení účetní závěrky obce Nespeky za rok 2017. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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24. Závěrečný účet obce Nespeky za rok 2017
Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce dne 28. 5. 2018 po
provedeném přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje, a sejmut dne
13. 6. 2018. K závěrečnému účtu nebyla vznesena námitka. Zastupitelstvo obce Nespeky po
projednání předloženého Závěrečného účtu obce za rok 2017 souhlasí s celoročním hospodařením
obce za rok 2017, a to bez výhrad.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

25. Prodej pozemku v Městečku
Pan MgA. Michal Kuchař upozornil zastupitelstvo, že jsou na prodej pozemky parc. č. 2705, 2703/5
v k. ú. Nespeky.
V současné době není v rozpočtu na rok 2018 počítáno s odkupem pozemků a obec nemá volné
finanční prostředky na odkup.
Zastupitelstvo pověřuje pana místostarostu dalším jednáním o odkupu tohoto pozemku bez podílu
na cestách.
26. Informace
- opravuje se ulice Dolská.
- 28. 6. – 4. 7. 2018 se bude opravovat komunikace 603/II ulice Benešovská od mostku v Městečku
k odbočce na přípojku, doprava bude řízena semaforem.
- Pan starosta informoval o návrhu úplaty za vzdělávání v MŠ Nespeky (dle výpočtu nákladů na 1
žáka) na školní rok 2018/2019 ve výši 520 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

0 zdržel se

schváleno.

27. Návrh usnesení
Hlasování
7 pro

0 proti

V 21.10 hod. pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky. Poděkoval
přítomným zastupitelům za aktivní přístup. Mimořádné zasedání zastupitelstva se bude konat dne
27. 6. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě.

Zápis byl vyhotoven 13. 6. 2018.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková
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Ověřovatelé zápisu:
MgA. Michal Kuchař
Mgr. Lenka Hamajdová

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 13. 3. 2018
na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 476/2018/OUNE

Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání

1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou,
- ověřovateli zápisu pana Michala Kuchaře a paní Lenku Hamajdovou,
- doplnění programu,
- program zasedání,
- Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti pro obec s poskytovatelem CATANIA GROUP s.r.o. za
jednorázovou úhradu 5 000 Kč,
- Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti pro Mateřskou školu Nespeky s poskytovatelem
CATANIA GROUP s.r.o. za jednorázovou úhradu 1 500 Kč,
- Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR pro obec s poskytovatelem CATANIA GROUP s.r.o. s
měsíční úhradou 1 000 Kč,
- Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR pro Mateřskou školu Nespeky s poskytovatelem
CATANIA GROUP s.r.o. s měsíční úhradou 500 Kč,
- bezplatnou Smlouvu o zpracování osobních údajů – Konzulta Brno, a. s.,
- bezplatnou Smlouvu o zpracování osobních údajů – Galileo Corporation s.r.o.,
- bezplatnou Smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách Sdílení dat dodavatele
pod názvem Helios Fenix a Helios eObec - společnost Asseco Solutions a. s. ,
- Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 2804201702 se společností TNT Consulting, s.r.o.,
- Smlouva o výpůjčce kompostéru a následném darování,
- Smlouvu o pojištění štěpkovače společností Kooperativa, a. s.,
- Stanovení devíti členného zastupitelstva obce na volební období 2018-2022,
- rozpočtové opatření č. 2,
- účetní závěrku obce Nespeky za rok 2017,
- Závěrečný účet obce Nespeky za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017,
a to bez výhrad.
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2. Pověřuje
- pana Mgr. Michala Tyrnera, aby dne 27. 7. 2018 oddal pana Pavla Rosenvalda a paní Jaroslavu
Kratochvílovou na fotbalovém hřišti v Nespekách,
- pana místostarostu dalším jednáním o odkupu pozemků parc. č. . 2705, 2703/5 v k. ú. Nespeky.

3. Bere na vědomí
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2017 Krajským úřadem
Středočeského kraje, odboru interního auditu a kontroly,
- Inventarizační zprávu obce Nespeky za rok 2017.

V Nespekách dne 13. 6. 2018

Ověřovatelé zápisu:
MgA. Michal Kuchař
Mgr. Lenka Hamajdová

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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