Zvěstovatel

GDPR v obci

N

ové evropské nařízení o ochraně
osobních údajů známé pod zkratkou
GDPR (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR), upřesňuje dosavadní
pravidla pro práci s osobními údaji. Nařízení GDPR, zpřísňuje ochranu využívání
osobních údajů v EU s cílem zvýšit ochranu soukromí jedince ve veřejném prostoru.
Naše obec využila nabídky Sdružení místních samospráv (SMS) na metodickou pomoc při zavádění GDPR, jehož je členem
PLACENÁ INZERCE

Rostoklatský

SMS. Naše obec je členem SMS. Rostoklaty, stejně jako většina obcí, pravidla na
ochranu osobních údajů dodržují již několik let. Např. SMS zprávy zasíláme pouze
občanům, kteří projeví zájem písemně na
předepsaném formuláři. Novinkou je, že
každý subjekt musí mít svého pověřence,
který bude na dodržování pravidel GDPR
dohlížet. Náklady na pověřence mohou činit tisíce za měsíc, spoluprací se SMS jsme
minimalizovali náklady na 600 Kč/měsíc.

Osobní údaje lze dělit na přímé a nepřímé. U přímých údajů není sporu – patří sem např. jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, mobilní telefon, email apod.
Nepřímé údaje jsou všechny ty údaje,
které vedou k jednoznačné identifikaci
osoby. Abychom splnili jedno z mnoha
pravidel, zastupitelstvo obce odsouhlasilo ukončení zveřejňování nahrávek ze
zastupitelstva. Nově bude zápis zveřejňován v anonymizované podobě. Neanonymizovaný zápis bude ,
dle zákona, uložen v kanceláři OÚ a bude zájemcům předložen k nahlédnutí. Nově budou z www.
rostoklaty.cz ze sekce kronika staženy kronikářské
zápisy od roku 1948 do
současnosti.
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Co je nového?
■ Od dubna 2018 je

přiděleno jedno
pracovní místo z ÚP.

■ Od května budou

zahájeny opravy
a výstavba chodník
k trati ČD a přístupové
cesty, silnice
a chodník k výstavbě
u ČOV v NV II.

■ Byly osazeny nové

vchodové dveře do
budovy České pošty,
č.p. 4.

Slovo starostky
V

Tiráž Registrační číslo
ministerstva kultury: MK
ČR E 17770; Rostoklatský
Zvěstovatel, měsíčník, vydává
OÚ Rostoklaty. Distribuce pro
obyvatele bezplatně. Náklad: 230
výtisků. Redakce: OÚ Rostoklaty,
číslo popisné 32; Uzávěrka
k poslednímu dni v měsíci.
Inzeráty, příspěvky a připomínky
adresujte na výše uvedenou
adresu nebo předejte osobně.
Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů
nevyjadřují stanovisko redakční
rady a nejsou redakčně
upravovány
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sobotu 12. května se již podruhé
v Rostoklatech bude konat
v kulturním domě divadelní představení
a 4. společné setkání občanů obcí
Rostoklaty, Břežany II, Tismice
a Přišimasy.
Těšit se můžete na představení
Kšanda. Tvůrci slibují skvělou zábavu,
zárukou jsou jistě účinkující: Jaroslav
Sypal, Michaela Kuklová, Petr Jančařík,
Miluše Bittnerová, Milan Pitkin,
Miroslav Šimůnek, Tereza Šefrnová,
Martin Maxa a Rostislav Kuba. Zájemci,
přihlaste se na Obecním úřadě do
30. 4. 2018. Vstup na představení i malé
občerstvení jsou pro občany zdarma.

M

inisterstvo kultury poskytlo
obci dotaci ve výši 700 tisíc

korun na pokračování obnovy kostela.
S obnovou obec začala v roce 2008
a letos je to už 10 let stavební obnovy
kostela. Dokončovací práce jsou dle
výkazu výměr v částce 1 265 339 Kč
bez DPH. Probíhající obnova omezuje
pořádání kulturních a společenských
akcí v kostele sv. Martina. Zastupitelé
se shodli, že je žádoucí práce dokončit
v tomto roce a částku ve výši cca
565 tisíc uhradí z rozpočtu obce.
Příznivci obnovy, již v předstihu
si vás dovoluji pozvat v neděli
11. 11. 2018 na slavnostní
ukončení obnovy kostela,
účast a znovuvysvěcení kostela
přislíbil kardinál Dominik Duka.
Znovuvysvěcení se vždy koná po
velké rekonstrukci a velmi si vážíme

této nabídky. Kostel bude využíván
k církevním, ale i občanským účelům.

P

ředpokládáme zahájení opravy
silnice a chodníku k ČOV v NV II
a chodníku k trati k ČD v Rostoklatech
v měsíci květnu. Na konci března
proběhla schůzka se zástupci
zhotovitele Silmex a technickým
dozorem, byly dohodnuty podmínky
spolupráce a zahájení stavby. Stavební
činnost omezí přístupy a příjezdy
po opravovaných či budovaných
komunikacích, předem děkujeme za
respektování a toleranci. Budeme se
snažit vás co nejméně omezit.
Radka Nováková
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Přerušení dodávky vody
Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
prostřednictvím VODOS Kolín s.r.o. oznamují,
že z důvodu provádění plánovaných oprav,
udržovacích a revizních prací bude v termínu:
Od středy 25. 4. 2018 od 3.00 hod do čtvrtka
26. 4. 2018 do 12 hod
Přerušena dodávka vody m.j. v obci Rostoklaty
a Nová Ves II.

Černá ovce z obce
nebo z okolí?

Ukončení provozu obchodu
s potravinami v obci

D

louholetý nájemce obchodu požádal o ukončení nájmu na prostory obchodu a skladu dohodou, a to ke dni
16. 5. 2018. Dle jeho sdělení bude provoz prodejny ukončen
k 26. 4. 2018. Následně bude objekt vyklízen a předán nejpozději 16. 5. 2018 obci.
Obec hledá nového nájemce, podmínky nájmu zůstávají
stejné, jako měl stávající nájemce. Symbolický nájem je zastupiteli odsouhlasen jako nutnost zajistit občanům dostupnost
obchodu s potravinami a smíšeným zbožím.

P

ři svozu skla 13. 3. 2018 byly v kontejneru plastové obaly od piva
a minerálky. Tato situace se opakovala i v minulém týdnu. Svědek
nám pomohl označit viníka a věc řešíme. Pomozte nám ohlídat si pořádek,
děkujeme
Radka Nováková

Svoz komunálního odpadu
1 x za 14 dní celoročně
Zastupitelstvo obce dne 26. března 2018
odsouhlasilo změnu četnosti svozu komunálního
odpadu. Od listopadu 2018 bude svoz celoročně
probíhat 1 x 14 dní. Nový harmonogram obdržíte
v některém dalším Zvěstovateli.
Děkuji za Vaše reakce, které potvrdily, že objem
odpadu v černé popelnici klesá a snížení počtu
svozů není pro Vás problém. Snížením počtu svozů
se samozřejmě sníží cena, obec ušetří 42 529 Kč
za rok. Svoz všech odpadů je ztrátový, obec
jej doplácí a touto úsporou se sníží ztráta obce.
Děkujeme všem , že třídíte.

Hledáme nového nájemce
obchodu s potravinami

Z

astupitelstvo obce nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí domu
čp. 32 v Rostoklatech, a to
sklad o výměře 26,4 m2,
prodejnu o výměře 38,12 m2
a WC o výměře 1,5 m2.

Česká pošta v Rostoklatech – otevírací doba
Kontakt: Česká pošta, 281 71
Rostoklaty č.p. 4
Tel.: 321 672 777
Změna od 3. 7. 2017
Pondělí 8–10 14-17
Úterý 8–10 14-16
Středa 8–10 15–18
Čtvrtek 8–10 14–16
Pátek 8–10 zavřeno

Podmínky pronájmu
Nájemce musí pronajaté
prostory užívat pouze k provozování obchodní činnosti, konkr. k prodeji potravin
a smíšeného zboží.
Nájemce musí zajistit prodejní dobu min. 5 dní v týdnu
Nájemné za prostory výše
uvedené: 1 500 Kč/rok + náklady dle skutečně spotřebované elektrické energie dle
platného tarifu ČEZ bez nákladů na jističe. Pronajímané
prostory mají svůj elektroměr.
Náklady na likvidaci odpadu, náklady na ev. pojištění,
úklid a vytápění pronajatých
prostor hradí nájemce.

Myslivecký spolek Rostoklaty – poděkování
Děkuji členům Mysliveckého spolku Rostoklaty, kteří brigádně obnovili
pachové zábrany u silnice I/12 v katastru obou našich obcí. Pachové
zábrany minimalizují střet zvěře s vozidly.

Životní jubilea
Jiří Doležal,
Marie Sejrková,
Jaroslava Grocholová,
Helena Nováková,
Emilie Rezková,
Eva Kolankiewiczová,
Antonie Machulková,
Blanka Apltauerová,
Marie Vavreková,
Jozef Struhár,
Marie Gazdagová, všichni z Rostoklat
Jozef Barkóci z Nové Vsi II

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
sobota 12. května 2018
Rostoklaty u OÚ 9.35–10.20 hod; Nová Ves II u rybníka 10.30–11.00 hod.
Svoz stavební suti – kontejner bude přistaven u hřiště v Rostoklatech
od 9.30 do 10.30 hod.
Do nebezpečného odpadu patří: absorbční činidla a ﬁltrační materiály
(hadry od olejů), obaly obsahující zbytky NO, pneumatiky (pouze osobní,
bez disků), baterie a akumulátory (olověné), kyseliny, zářivka a jiný
odpad obsahující rtuť, vyřazené zařízení obsahující chorﬂuoruhlovodíky
(lednice), barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, monočlánky, vyřazené TV,
monitory, počítače
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli
hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá
povinnost nahromaděný odpad převzít.
!!!NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ
STAVEBNÍ ODPADY!!!

Kulaté výročí:
Alena Svatoňová,
Ladislav Kubelka,
Josef Kovács,
Jiřina Potzová,
Josef Apltauer, všichni z Rostoklat

Stav účtu
Ke dni 31. 3. 2018 je na účtu 76 088,36 Kč
Nově přispěli:
Václava Šmejkalová – 200 Kč,
Machulková Antonie – 200 Kč,
manželé Marešovští - 200 Kč,
dárce, který nechce být jmenován 1 000 Kč.
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Mobilní vybavení obchodu
není předmětem nájmu – je
v majetku nájemce.
Předpokládaný
termín
pronájmu: od 1. 6. 2018
Smlouva o nájmu bude
uzavřena na dobu neurčitou.
Symbolický nájem je zastupiteli odsouhlasen jako nutnost zajistit občanům dostupnost obchodu s potravinami
a smíšeným zbožím.
Předmět nájmu je možné
po dohodě prohlédnout.
Kontakt pro bližší informace a zájemce: Radka
Nováková, starostka, mob.
724 179 707, Rostoklaty
čp. 32.
Zájemci mohou podat žádost o pronájem nejpozději
do 25. 5. 2018 do 10.00 hod.
Žádost musí obsahovat:
řádné označení zájemce, kontaktní údaje, účel využití +
návrh prodejní doby, ověřenou kopii platného živnostenského listu.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Zvěstovatel
Rostoklatský
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