Zápis
veřejného zasedání č. 4 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 17.5. 2018
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková
Dana Vyštejnová, , Milan Hlavatý , Petr Velich
Omluvena: Petra Šilhavá – rodičovská dovolená,
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 3 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 3 /2018
4. Projednání a schválení Směrnice obce Hvozdec č. 1/2018 pro práci s osobními údaji
5. Projednání organizačního řádu Obecního úřadu obce Hvozdec dle § 102 odst. 2 písmeno
o) zákona č. 128/2000
6. Projednání Analýzy současného stavu ochrany osobních údajů obce Hvozdec a posouzení
míry souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679
7. Projednání přílohy č. 1 k usnesení č. 4/2018 zastupitelstva obce Hvozdec ( Základní
pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů)
8. Projednání Smlouvy o zřízení pověřence (DPO- data protection officer) pro ochranu
osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů ( dále jen nařízení GDPR) uzavřená dle § 1746 a násl. Zákona č. 89
/2012 Sb. ( dále jen Smlouva)
9. Žádost pana Roberta Dračič o povolení zpevnění vjezdu na pozemku ve vlastnictví obce
Hvozdec p.č. 565/1
10. Informace a různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 19. 03 hodin starosta obce Zdeněk Mottl. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno v souladu s §91 odstavce 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Starosta obce předložil návrh programu a dále navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie
Ernestová a ověřovateli Dana Vyštejnová a Petr Velich.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje program jednání , zapisovatele a ověřovatele
zápisu
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 2
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 3/ 2018 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření ověřovatelů k zápisu č.3/2018
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 3. Konstatoval, že všechny body
byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2018 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 4
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková předložila k projednání Směrnici obce Hvozdec
č. 1/2018 pro práci s osobními údaji v souvislosti s nadcházející platností nařízení GDPR
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Směrnice obce Hvozdec č. 1/2018 pro práci
s osobními údaji
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Organizační řád Obecního úřadu obce
Hvozdec dle § 102 odst. 2 písmeno o) zákona č. 128/2000
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Organizačního řád Obecního úřadu obce
Hvozdec dle § 102 odst. 2 písmeno o) zákona č. 128/2000
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Analýzu současného stavu ochrany
osobních údajů obce Hvozdec a posouzení míry souladu s požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679
U:Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí Analýzu současného stavu ochrany
osobních údajů obce Hvozdec a posouzení míry souladu s požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka obce Ing, Květa Křivánková předložila k projednání Přílohu č. 1 k usnesení č.
4/2018 zastupitelstva obce Hvozdec ( Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů)
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U:Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí Přílohu č. 1 k usnesení č. 4/2018
zastupitelstva obce Hvozdec ( Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů)
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání a schválení Smlouvu o zřízení pověřence
(DPO- data protetion officer) pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen nařízení GDPR)
uzavřená dle § 1746 a násl. Zákona č. 89 /2012 Sb. ( dále jen Smlouva) mezi obcí Hvozdec a
DSO Mikroregion Hořovicko
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o zřízení pověřence (DPO- data
protetion officer) pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen nařízení
GDPR) uzavřená dle § 1746 a násl. Zákona č. 89 /2012 Sb. ( dále jen Smlouva) mezi obcí
Hvozdec a DSO Mikroregion Hořovicko
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu č 9
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Žádost pana Roberta Dračič o povolení
Žádost pana Roberta Dračič o povolení zpevnění vjezdu na pozemku ve vlastnictví obce
Hvozdec p.č. 565/1
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením zpevnění vjezdu na pozemku ve
vlastnictví obce Hvozdec p.č. 565/1 s podmínkou , že v případě veřejného zájmu bude
stavba odstraněna na náklady pana Roberta Dračič
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 10 a 11
Zastupitelka Marie Ernestová podala informaci o zajištění programu na oslavu Dětského dne
K bodu 12
Starosta Zdeněk Mottl poděkoval všem za účast a zasedání v 20.15 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 23.5. 2018
............................................
Místostarostka

...............................................
Starosta obce

..............................................

.....................................................

Ověřovatelé zápisu
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