
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulislav 

č. 3/2022 

Datum:             12.9.2022 

Místo:              Zasedací místnost OÚ Sulislav 

Zahájení:  17:00 hodin 

Ukončení:  18:00 hodin 

Jména ověřovatelů:   Jan Míchalec, Josef Solař 
Jméno zapisovatele:     Vladimír Finna  

Jména přítomných ZO:   Milan Strohschneider, Jan Míchalec,  Vladimír Finna, Jaroslav 

Gebert, Josef Solař 
Jména omluvených členů ZO: Jaroslav Schamberger, Lucie Soukupová 

Jména neomluvených členů ZO: 

Přítomní občané obce: 0 

 

Průběh jednání: 

Zasedání zastupitelstva obce Sulislav (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce 

Milanem Strohschneiderem (dále jen „předsedající“). Informace (pozvánka) podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sulislav zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od  5.9. do  12.9.2022 

Předsedající konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Solaře a Jana Míchalce a zapisovatelem p. 

Vladimíra Finnu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č. 1/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Sulislav určuje ověřovatele zápisu Josefa Solaře a Jana Míchalce. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/3/2022  bylo schváleno. 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění.    

 

 

 



I. Smlouva o zpracování osobních údajů 

II. Zápisy z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem  

III. Inventury 

IV. Vyhodnocení kontroly archivu 

V. Pořízení výpočetní techniky 

VI. Diskuze 

 

Návrh usnesení č. 2/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje program zasedání 

 

                                                                                Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/3/2022  bylo schváleno. 

 

Projednání konkrétních bodů programu: 

 

I. Smlouva o zpracování osobních údajů 

 

Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná 

elektronická spisová služba AthenA, kterou obec využívá v Katalogu služeb Plzeňského kraje. Tato 

smlouva se uzavírá v zájmu zajištění ochrany osobních údajů dotčených subjektů. Smlouva rovněž 

upravuje předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie 

subjektů údajů. 

 

 Návrh usnesení č. 3/3/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu  o zpracování osobních údajů při využívání služby 

Hostovaná elektronická spisová služba AthenA 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/3/2022  bylo schváleno. 

 

II. Zápisy z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem 

Kontrolní a finanční výbor předložil obecnímu zastupitelstvu zápis č. 2/2022  z kontroly 

provedené finančním a kontrolním výborem za období leden – červen 2022.  Všichni přítomní 

s ním byli obeznámeni a berou ho na vědomí.  

 

III. Inventury 

V rámci ukončení funkčního období stávající ho starosty, budou provedeny mimořádné inventury ke 

dni 17.10.2022.  



 

IV. Vyhodnocení kontroly archivu 

Během roku 2022 došlo k archivaci dokumentů dle Spisového a skartačního řádu obce Sulislav. Obec 

dostala pokutu za nedodání některých dokumentů a nedodržení některých postupů ve výši 10.000 Kč.  

Návrh usnesení č. 4/3/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit pokutu 10.000 Kč Celnímu úřadu pro Plzeňský kraj dle 

obdrženého příkazu.  

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/3/2022  bylo schváleno. 

 

V. Pořízení výpočetní techniky 

Pro potřeby nového zastupitelstva je potřeba provést modernizaci výpočetní techniky. Odhadovaná 

cena je 80.000 Kč.  

Návrh usnesení č. 5/3/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje modernizaci výpočetní techniky ve výši do 80.000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/3/2022  bylo schváleno. 

VI. Diskuze 

Bez příspěvků. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka 

2) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven v Sulislavi dne: 12.9.2022 

 

Zapisovatel  Vladimír Finna         ………………………… 

Ověřovatelé  Jan Míchalec        …………………………  

 Josef Solař                 …………………………  

Starosta  Milan Strohschneider  ………………………… 

 


