Usnesení č.5/

8

ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného
dne 4. října 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Žudru v Bílovicích č.p. 35

I.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje:

1. Program zasedání
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka a pana
Petra Krupu
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
3. Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na uložení kabelů VO
v Bílovicích do země se společností PK Elektro, s.r.o. Hádecká 180/21, 614 0, Brno, IČ:
28310691 za částku 42.350,-Kč včetně DPH.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
4. Ukončení platnosti nájemní smlouvy na prostory pohostinství v Lutotíně k 30.9.2018
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
5. Nákup kontejneru pro svoz tříděného odpadu za částku 38.900,-Kč +DPH
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
6. Po projednání pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Bílovice - Lutotín zkráceným
postupem dle § 55 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho obsahu (+ příloha - stanovisko
dle §55a stavebního zákona) - doplnění - Změna č.2 územního plánu Bílovice - Lutotín
spočívá ve vymezení plochy pro bydlení na pozemku parc. č. 1086 a plochy veřejného
prostranství na pozemku parc. č. 1230 v k.ú. Bílovice – Lutotín, úhradu nákladů související
s touto změnou včetně nákladů na úplné znění územního plánu po změně, žádost o pořízení
pořizovatelem (Magistrát města Prostějov – odbor územního plánování a památkové péče,
oddělení územního plánování), Ing. Miroslava Hochvalda jako určeného zastupitele, který
bude spolupracovat s pořizovatelem v průběhu pořizování Změny č. 2 Územního plánu obce
Bílovice – Lutotín
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
7. Uzavření smlouvy o dílo č.26/2018 na přípravu podkladů nezbytných pro podání žádosti o
dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy v obci Bílovice-Lutotín, II. etapa“ se společností BM
asistent, s.r.o. Lazecká 57/6, 772 00, Olomouc, IČ: 26796350 za částku 43.560,-Kč včetně
DPH.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PV- 1040013373/098
pro umístění stavby „Bílovice, kabel NN“ na pozemcích parc.č. 262, 1230, 260/1, 69/1, 249,
84, 87, 887/2, 261, 204, 263, 894/1, 190/1, 259/1, 1055, 264, 1039, 1043, 1, 79, 889, 131,
265, 1146, 1091, 1092, 14,, v katastrálním území Bílovice se společností E.ON Distribuce,
a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 120.000,-Kč.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
9. U uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330050126/001 pro umístění
stavby „Lutotín, DS NN, Faltýnková“ na pozemcích parc.č. 169/1, 171/1, 259/1, v
katastrálním území Lutotín se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice IČO 28085400, za částku 8.100,-Kč.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
10. Uzavření pachtovní smlouvy s
na pacht pozemku parc.č. 246/2 – zahrada, o výměře 1356m2 v
k.ú. Bílovice, obec Bílovice - Lutotín, LV č.1, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, KP Prostějov za částku 800,-Kč (slovy osm set korun) ročně.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
11. Uzavření účastnické smlouvy se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova
2144/1, 148 00, Praha 4 IČ:64949681.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
12. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů:
Čl. 1
(1) Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín usnesením č. 3/2018 ze dne 29. 6. 2018 vzalo na
vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a
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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 Bílovice Lutotín 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),
f) šifrování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými
nebo citlivými osobními údaji v případě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na
sdílené úložiště.
(2) Obec vede evidenci výpočetní techniky, úložišť dat a programového vybavení
používaných ke zpracování osobních údajů. U přenosné výpočetní techniky a úložišť dat se
eviduje též osoba odpovědná za využívání přenosného zařízení a za jeho ochranu před
neoprávněným přístupem. Obec zajišťuje, aby výpočetní technika a úložiště dat používaná
ke zpracování osobních údajů nebyla využívána k soukromým účelům.
(3) Obec vede evidenci klíčů používaných k uzamykání listin s osobními údaji a uzamykání
prostor, v nichž se zpracovávají osobní údaje.
(4) Obec dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících spisovou službu
a archivnictví, zejména včas a řádně provádí skartační řízení.
Čl. 4
(1) Obec zřídila 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,
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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.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
13. Rozpočtové opatření č. VI/2018
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
14. Přijetí dotace ve výši 170.000,-Kč od Ol. kraje na „Rekonstrukci vnitřních prostor knihovny v
obci Bílovice“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
15. Uzavření darovací smlouvy na umělecké dílo – zvoničku s Ing. arch. Janem Jakubem
Tesařem Ph.D. Na Rozdílu 719/26, 160 00, Praha a Prof. Ing. arch. Jánem Stempelem,
Chomutovská 1037/7, 161 00, Praha.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
16. Zveřejnění záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví obce, které občané a společnosti
dlouhodobě využívají a o prodej pozemku si požádají
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0

II.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín revokuje:

1. Usnesení č. 3/2018, bod č.4 - Změnu č. 2 územního plánu obce Bílovice-Lutotín zkráceným
postupem, která obsahuje změnu funkčního využití pozemku parcelní číslo 1086.

III.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje:

1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.3, č.4, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11,
č.14, č.15
2. Starostu obce spolupracovat s pořizovatelem ÚP v průběhu pořizování změny č.2 územního
plánu
3. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.16

IV. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí:
1. Plnění usnesení č.4/2018.
2. Zprávu o činnosti
3. Že k podání nabídky bude vyzváno 13 dodavatelům, kteří prokázali splnění kvalifikace
k předložení nabídkové ceny veřejné zakázky „Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“.
4. Informaci o rozpočtovém opatření č. V/2018

IV.Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín vylučuje:
1. Dle §48 odstavec 2 písmeno b, zákona č. 134/2016 Sb., z další účasti v zadávacím řízení
„Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“ účastníka AQUASYS spol. s r.o., Jámská 2488/65,
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591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447. Účastník zadávacího řízení AQUASYS spol. s r.o.,
IČ: 25344447 nedoložil ve stanovené lhůtě doklady k objasnění podané žádosti o účast.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
2. Dle §48 odstavec 2 písmeno b, zákona č. 134/2016 Sb., z další účasti v zadávacím řízení
„Kanalizace Bílovice, Kanalizace Lutotín“ účastníka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ: 25317628. Účastník zadávacího řízení FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628 nedoložil ve stanovené lhůtě doklady k objasnění
podané žádosti o účast.
Pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
Zapsal: Martin Smutný

Ověřili: Jaroslav Babiánek …………………………………...
Petr Krupa ……………………………………

……………………………………………
Martin Smutný

místostarosta o e

………...…………………………
Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce

Vyvěšeno dne: 14.10.2018
Sňato dne: ………………………………
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