Obecní úřad Nová Sídla
Nová Sídla 78, 570 01 Litomyšl, Pardubický kraj
IČ: 00 579 581

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Sídla
ze dne 3. 5. 2018
Přítomni:

Zdeněk Sládek, Zdenka Zeidová, Michaela Lněničková, Marie
Prošková, Monika Kopecká, Josef Vít, Vlastimil Kmošek

Program jednání:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Projednání návrhu veřejné smlouvy mezi MěÚ Litomyšl a obcí Nová Sídla o
poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
3. Projednání cenové nabídky od fy VHOS Česká Třebová na výměnu
poškozených hydrantů v obci Nová Sídla a Sedlíšťka
4. Pošta – různé
5. Diskuze – závěr
Starosta obce podal návrh na doplnění programu o bod „Zřízení krizového
fondu“.
Usnesení č. 122
Hlasování:
pro
proti
zdržel se

7
0
0

Návrh byl schválen.
Průběh zasedání:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Nebylo uloženo.
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2. Projednání návrhu veřejné smlouvy mezi MěÚ Litomyšl a obcí Nová Sídla o
poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo návrh veřejné smlouvy mezi MěÚ Litomyšl a
obcí Nová Sídla o poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016.
Byl podán návrh na hlasování o přijetí tohoto dokumentu.
Usnesení č. 123
Hlasování:
pro
proti
zdržel se

7
0
0

Zastupitelstvo obce Nová Sídla konstatuje, že obec jako veřejný subjekt je
povinen v souladu s čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, které zajistí
pro obec Nová Sídla výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
3. Projednání cenové nabídky od fy VHOS Česká Třebová na výměnu
poškozených hydrantů v obci Nová Sídla a Sedlíšťka
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce cenovou nabídku od fy VHOS
Česká Třebová na výměnu poškozených hydrantů v obci Nová Sídla a
Sedlíšťka (čp. 20 a 26 v Nových Sídlech, čp. 2 v Sedlíšťkách).
Byl podán návrh na schválení cenové nabídky v celkové částce 130 316 Kč.
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Usnesení č. 124
Hlasování:
pro
proti
zdržel se

7
0
0

Cenová nabídka na výměnu hydrantů v obci Nová Sídla a Sedlíšťka byla
přijata.

Starosta obce seznámil zastupitele s důvody zřízení krizového fondu a navrhl,
aby do tohoto fondu byla vložena částka 10 000 Kč.
Usnesení č. 125
Hlasování:
pro
proti
zdržel se

7
0
0

Zastupitelstvo obce souladu se zákonem č. 240/2000Sb. o krizovém řízení a
v souladu se zákonem č. 241/2000Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy, vyčleňuje k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových
situací částku 10 000 Kč. Pokud náklady této oblasti přesáhnou uvedenou
částku, budou použity vlastní zdroje obce. Toto opatření se stanovuje pro rok
2018 a každý následující.
4. Pošta – různé
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Oznámením o posuzování vlivu na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – zahájení
zjišťovacího řízení záměru společnosti Drupork a.s. Svitavy – „Nová Sídla –
úprava stájí pro chov prasat“.

web: http://www.novasidla.cz
e-mail: novasidla@email.cz
telefon: 734 535 591

Stránka 3 z 4

Obecní úřad Nová Sídla
Nová Sídla 78, 570 01 Litomyšl, Pardubický kraj
IČ: 00 579 581

5. Diskuze – závěr
Zapsala:

D. Kmošková
3. 5. 2018
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Ověřili:

Z. Zeidová
M. Prošková
M. Lněničková
J. Vít
V. Kmošek
M. Kopecká

Starosta obce:

Z. Sládek
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