Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

19. června 2018
16:00 hodin
Centrum volnočasových aktivit v obci Milín

Přítomni: 14 členů dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu
Omluveni: Jan Vondrášek (obec Dubenec), David Lukšan (obec Háje), Milan Smíšek (obec
Trhové Dušníky), Zdeněk Vrátný (obec Drásov), Blanka Strnadová (Vranovice), Jaromír Nusl
(obec Lešetice), Růžena Králová (obec Bohostice), Josef Karas (Obecnice).
Hosté: Vladimír Drmla (Lhota u Příbramě)
Program Setkání starostů obcí v rámci Centra společných služeb na jednání Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina) a schválení programu
Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram se řízením
Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ujala 2. místopředsedkyně svazku
Markéta Balková, starostka obce Hvožďany.
Předsedající konstatovala, že Setkání starostů DSO ORP Příbram v rámci CSS je
usnášeníschopné.
Předsedající Markéta Balková navrhl schválení programu dle pozvánky na Setkání starostů
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci Centra společných služeb. Nebyly vzneseny
připomínky a program jednání byl schválen.
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2) Projednání aktivit CSS
Předsedající Markéta Balková zahájila bod a předala slovo tajemníkovy svazku.
Tajemník přednesl informace týkající se:
a) Zpráva o činnosti CSS
Tajemník v tomto bodě přednesl zprávu o činnosti, kterou obdrží přítomní v příloze zápisu
z dnešního jednání Ve sledovaném období se náplň činnosti především týkala řešení
problematiky právního a dotačního poradenství. V největší míře pak řešení otázky pověřence
pro ochranu osobních údajů (GDPR) a s tím související činnosti. Tyto spočívali v absolvování
seminářů a školení k pochopení problematiky, následně pak ve sběru podkladů pro analýzy
členských obcí a jejich školských zařízení. Celkem zaměstnanci zpracovali nebo zpracují 23
analýz členských obcí a 13 analýz školských zařízení.
b) Analýza přínosů CSS
Tajemník předal slovo paní Jaroslavě Vildové, která představila přítomným zpracovanou
analýzou přínosů CSS, tak jak odpovídá pro současné území DSO a která je projednána a
schválena vedením projektu SMO ČR. Následně byla Analýza přínosů CSS za rok 2017
starostům rozdána. Zde tajemník doplnil, že na webových stránkách je uveřejněna celková
analýza přínosu projektu, kde jsou údaje, ze kterých se dá vyčíst i odlišnost potřeb jednotlivých
území a další zajímavosti. Dále je na webových stránkách umístěna externí evaluace projektu a
její výstupy z území ČR.
c) Ověření spokojenosti s poskytovanými službami CSS
Přítomní k tomuto bodu obdrželi dotazník k následnému ohodnocení, které je povinným
výstupem projektu a které bude v souladu s podmínkami projektu zapsáno do ISP.
Slova se ujala předsedající Markéta Balková a doplnila, že by bylo vhodné uspořádat seminář
pro starosty na téma „Průběh jednání zastupitelstva obce před a po komunálních volbách“.
Sdělila, že se již zúčastnila dvou vzdělávacích akcí, které pořádalo SMO ČR „Zodpovědný
starosta“ a „Zastupitel v kurzu“, a že tyto akce byly přínosné.
Tajemník svazku sdělil, že plánuje vzdělávací semináře pro starosty, a že seminář bude
naplánován na září 2018.
d) Přístupy do Právní poradny
V tomto bodě tajemník seznámil přítomné s informací Svazu měst a obcí ČR, o zpřístupnění
právní poradny pro obce i těm DSO, které jsou zapojeny do projektu Centra společných služeb
a dalšími informacemi uvedenými v dopise vedoucího projektového manažera SMO Antonína
Líznera, ze dne 31.5.2018.

2

3) GDPR
Manažer CSS přítomným sdělil, že v největší míře činnost CSS byla zaměřena na řešení otázky
pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) a s tím související činnosti. Tyto spočívali
v absolvování seminářů a školení k pochopení problematiky, následně pak ve sběru podkladů
pro analýzy členských obcí a jejich školských zařízení.
Celkem zaměstnanci zpracovali nebo zpracují 23 analýz členských obcí a 13 analýz školských
zařízení. Jednu analýzu a pověřence budeme za úplatu zpracovávat Speciální mateřské škole
Příbram, příspěvkové organizaci Středočeského kraje, která se na nás obrátila se žádostí o
pomoc se zajištěním pověřence. Na tuto žádost jsme přistoupili z důvodu blízkosti k sídlu DSO,
zde tedy očekáváme menší časovou náročnost na výkon pověřence a mohli jsme přistoupit na
finanční možnosti této organizace.
4) Informace k projektům CSS
„Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram“
Projektu „Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram se ve dnech 15.5.2018 – 16.5.2018
se zúčastnilo celkem 10 zástupců obcí z DSO ORP Příbram, a to obce Vrančice, Hvožďany,
Obory, Vranovice, Sedlice a Dolní Hbity. Za město Příbram se projektu zúčastnil Ing. Pavel
Pikrt.
Dne 15.5.2018 se od 14:00 hodin uskutečnilo jednání v obci Dolní Dunajovice se zástupci DSO
Mikulovsko, a to se starostou obce Dolní Dunajovice panem Josefem Hasníkem a zástupcem
DSO Mikulovsko panem Jozefem Pavlíkem. Starostové projednávali problematiku cestovního
ruchu, porovnávali oba regiony v rámci propagace. Zástupci DSO Mikulovsko převzali od
starostů DSO ORP Příbram propagační materiály obcí. Ing. Pavel Pikrt představil turistické cíle
města Příbrami a předal propagační materiály města Příbrami. Propagační materiály zástupci
DSO Mikulovsko umístí ve svých infocentrech, které mají rozmístěné po celém regionu. Cílem
setkání bylo především předávání si vlastních zkušeností z praxe.
„Technická liga mládeže – Soutěž Cadet Grand Prix“
Na základě usnesení č. 05/01/2018 z Valné hromady DSO ORP Příbram konané dne 26.3.2018
byla realizace projektu odložena na rok 2019 a dotace z města Příbram nebyla přijata.
K bodu proběhla diskuse.
5)
Problematika odpadového hospodářství – projekt „Zefektivnění nákladů na svoz
a likvidaci odpadu“
Manažer CSS v tomto bodě informoval přítomné o stavu, v jakém se nachází odpadová
legislativa, dále pak s problematikou ZEVO Mělník, které by se případně mohlo stát koncovým
zařízením pro odpady z ORP Příbram. Přítomné informoval o komunikaci se zástupci ČEZ, od
které očekáváme zachování informovanosti území DSO o stavu ZEVO a případnou rezervaci
odběru odpadu z území DSO Příbram. V současné době toho nemůžeme mnoho dělat, projekt
ZEVO běží dle harmonogramu s cílem spuštění provozu v roce 2024. Bude záležet na dalším
naplnění externích předpokladů jeho udržitelnosti, tj. především odpadová legislativa a
vyřešení silniční infrastruktury v okolí areálu elektrárny Mělník, to v současné době řeší
Středočeský kraj, který pro urgentní řešení zřídil speciální pracovní skupinu.
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Co se nabízí již nyní je v případě zájmu uskutečnění semináře JAK DÁLE V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ, od firmy OBCEJINAK, kde je možné se dozvědět informace o vhodném
nastavení odpadů v obci, vysoutěžení svozových firem a další informace. Tohoto semináře se
již někteří starostové účastnili.
K bodu proběhla diskuse a přítomní se shodli, že termín uskutečnění semináře přesunou na rok
2019.
Usnesení č. 09/02/2018
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra
společných služeb“.
Hlasování: PRO 14 , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Diskuse
K bodům již neproběhla žádná diskuse.
7) Závěr
Příloha
1x Zpráva o činnosti CSS

Zpracovala: Jaroslava Vildová

Dne: 20.06.2018
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