Zápis č. 5/2017 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

08.11.2017
14:00 hodin
Příbram, kancelář svazku

Přítomni:

Ing. Jan Michálek (obec Dolní Hbity), Markéta Balková (obec
Hvožďany), Václav Chmelař (obec Dubno)

Omluven(a):

Ing. Zuzana Šourková (obec Sedlice), Ing. Jindřich Vařeka (město
Příbram),

Program jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající položil dotaz, zda má někdo z přítomných členů Rady k poslednímu zápisu
nějaké námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován za schválený.
2) Schválení programu
Předsedající Ing. Jan Michálek navrhl schválení programu dle pozvánky na jednání Rady
svazku:
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtové opatření
6) Projednání rozpočtu na rok 2018
7) Různé
8) Závěr

Usnesení č. 01/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu.
Hlasování: PRO 3 , PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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3) Schválení zapisovatele
Předsedající Ing. Jan Michálek navrhl Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Usnesení č. 02/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku jednání Jaroslavu
Vildovou.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající Ing. Jan Michálek zahájil bod a předal slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k minulým usnesením:
•

Usnesení č. 04/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 3/2017 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Příbram, Směrnici podrozvahy.

schvaluje jako směrnici č.9 DSO ORP

Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 06/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje jako směrnici č.10 DSO ORP
Příbram, Směrnici o používání platební karty České spořitelny VISA Business.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
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•

Usnesení č. 07/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí přednesené informace,
možnost řešení problematiky GDPR prostřednictvím DSO a navrhuje vyčkat na podrobnější
informace z dvoudenního školení zaměstnanců CSS DSO ORP Příbram.
V tomto bodě tajemník přednesl informace o průběhu školení v záležitosti GDPR. Dále uvedl,
že svazek uspořádal dne 01.11.2017 pro obce z celého území ORP Příbram seminář na toto
téma tak, jak tajemník slíbil starostům, kteří se zůčastnili semináře k otázce GDPR dne 13. 9.
2017, pořádaného tajemnicí města Příbram. Na semináři pořádaném svazkem tajemník mimo
jiné konkretizoval kroky, které obce musí učinit, a zároveň sdělil obcím, které jsou členy DSO
a tedy i CSS, že se souhlasem MV ČR, budou zaměstnaci CSS pomáhat obcím a školám
s potřebnými analýzami a nastavením postupů tak, jak legislativa požaduje. Toho někteří
zástupci obcí využili a neprodleně si tuto službu u svazku objednali. CSS to napříč republikou
budou činit v rámci projektu zdarma jako aktivitu projektu. Dále se pro zaměstnance
připravuje školení v otázce pověřence, kde se zatím předběžně počítá se zapojením DSO jako
pověřenců tak, jak tajemník avizoval na předešlém jednání. Otázka příspěvku na pověřence se
bude řešit na dalších jednáních tak, aby s nástupem účinnosti nařízení, mohli tuto službu
svazky zajistit.
Zde tajemník dále upozornil, že předmět činnosti svazku, spočívající v zajištění činnosti
pověřence pro členské obce, musí být uveden ve stanovách, které jsou přílohou smlouvy o
vytvoření svazku obcí (§ 50 odst. 2 písm. b/ zákona o obcích). Je tedy nutné na následné VH
projednat tuto otázku a případně schválit změnu stanov a následně ji schválit v jednotlivých
zastupitelstvech všech členských obcí, aby se vše dalo zvládnout do nabytí účinnosti nařízení.
Na návrh pana Václava Chmelaře, starosty obce Dubno, bylo projednání GDPR zařazeno do
bodu různého jako samostatný bod.
•

Usnesení č. 08/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje zjistit další možnosti a podmínky,
aby DSO ORP Příbram mohl zajišťovat elektronické zadávání veřejných zakázek a dále
doporučuje předložit projednání na další jednání VH.
Pro připomenutí tajemník dále zopakoval minulý bod:
S ohledem na značné zatížení obcí, jsme nechali zpracovat nabídku, kdy by svazek zastupoval
obce a zadával by na základě jejich požadavků do systému. Společnost Osigeno předložila
nabídku, která je po dohodě koncipována bez města Příbram, které má vlastní oddělení a
rozsáhlou agendu. Tajemník poté předložil přítomným nabídku.
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Veřejný zadavatel – DSO Příbram
A/ Základní aktivace profilu zadavatele DSO Příbram:
• základní aktivace žadatelů a import dat z předch. profilů zadavatele 10.000,00 Kč
• internetová prezentace upravená individuálně graficky 10.000,00 Kč
• základní zaškolení uživatele zdarma
B/ Využití paušálních plateb pro DSO Příbram
• paušální za základní a rozšířené funkce CENT za 1 rok (12 měsíců) 1.000,00 Kč/obec
C/ Doprovodné služby:
• HOT-LINE (od 8-16) zdarma
• následná pravidelná školení personálu 1.500,00 Kč / os.
• rozšířená podpora v místě uživatele 1.000,00 Kč / hod
Uvedené ceny jsou bez DPH.
(Tato nabídka se nevztahuje na Město Příbram, které je též součástí DSO Příbram!)
Při plnění usnesení další nabídka byla projednána společně s městem Příbram, při prezentaci
zástupce firmy QCM, s.r.o. paní Ingrid Lipusovou, kdy prezentovala e- nástroj E-ZAK. Dále
pak zaslala nabídku ve formě emailu kde je uvedena prezentace firmy QCM a e- nástroje EZAK, co vše umí a kdo jej užívá, dále pak znění:
na základě našeho rozhovoru v minulém týdnu Vám zasílám nabídku e-nástroje E-ZAK.
Pokud se podíváte do příloh, tyto tvoří tyto informace:
- nabídka E-ZAK (zde jsem Vám vytvořila nabídku na E-ZAK pro Vašich 17 obcí a vybrala
speciálně pro Vás moduly, které by Vám usnadnili práci s multiprofilem E-ZAK a
samozřejmě, abyste měli splněnou povinnost elektronizace v roce 2018) E-ZAK jsem sestavila
tak, aby byl cenově dostupný.
- prezentace, kterou jsem Vám představila na schůzce.
Pane Kužel, určitě jsem Vám připravená vyjít vstříc. Otázka je, jak nyní postupovat. Pro
případ, že byste vybírali nástroj ve výběrovém řízení, nechci ještě zcela zveřejnit ceny. Pokud
ale můžete vybrat nástroj dle Vašich požadavků a bude to E-ZAK, jsem připravená
samozřejmě vyjednat pro Vás přijatelnou cenu.
Tajemník dále uvedl, že se mu tento el. nástroj jeví jako profesionálnější, nicméně cena která
byla naznačována při osobní prezentaci se diametrálně lišila od nabídky společnosti Osigeno.
Pokud by tedy byl zájem od obcí tuto problematiku zajistit prostřednictvím DSO, tak budeme
muset učinit výběrové řízení za jasně položených podmínek funkčnosti, a poté se rozhodnout.
K plnění tohoto usnesení proběhla diskuse a rada dále nedoporučuje tento bod nepřekládat
k projednání na VH.
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•

Usnesení č. 09/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o připravovaném
setkání starostů ORP Příbram k projednání změny systému odpadového hospodářství na
území ORP Příbram.
V tomto bodě tajemník připomněl, že seminář na téma ukončení skládkování v roce 2024,
který pořádal DSO ORP Příbram spolu s městem Příbram a společností EKO-KOM proběhl
včetně následných reakcí z území. S ohledem na tyto a další skutečnosti bylo dne 18.10.2017
svoláno pracovní jednání starostů obcí DSO ORP Příbram v oblasti odpadového hospodářství.
Na tomto jednání přítomným starostům sdělil tajemník aktuální stav v projektu „Zefektivnění
nákladů na svoz a likvidaci odpadu“, na kterém zaměstnanci DSO ORP Příbram pracují. Dále
na tomo jednání také předal aktuální informace o dění kolem odpadů a o jednání se zástupci
ČEZ a o dohodě mezi oběmi stranami. Závěrem jednání se všichni přítomní shodli, že
v současné době není ihned nutné řešit likvidaci odpadu po roce 2024 a o stanovisku, jakým
způsobem se bude likvidovat odpad po roce 2024 rozhodne valná hromada. Zápis z
tohoto jednání byl zaslán všem členským obcím svazku a je tedy otázka, zda rada doporučuje
dále tento bod zařadit na program nejbližší Valné hromady, nebo až některé z následných.
•

Usnesení č. 10/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje uspořádat seminář účetnictví a dále
pověřuje tajemníka k organizaci seminářů dle uvážení a potřeb, bez dalšího souhlasu rady.
Byl učiněn průzkum zájmu s kladnou odezvou cca. 25 zájemců. Zatím se čeká na stanovení
termínu školitelem Ing. Lorencem z důvodu účinnosti změn zákona a jeho obsahu. Dále
předpokládáme, že proběhne do konce roku 2017, aby změny mohli účetní zapracovat do
svých postupů od počátku roku 2018. Problém, který se ale naskytl, spočívá v další
nemožnosti využívat zasedací místnost v prostorách Městského úřadu Příbram zdarma. To
znamená zvýšené náklady oproti avizovaným, s navýšením min. 200 a více Kč, aby se tyto
náklady poplatily cca. 5 tisíc za seminář. Podle dostupných informací budeme moci využívat
zasedací místnost v případě tzv. neziskových akcích. Zde tajemník položil otázku: Co je
ziskové? Pokud někdy něco vybíráme, tak pouze na seminře v oblasti účetních záležitostí.
Vybíráme částky na pokrytí nákladů, a pokud něco zůstane na víc, je použito na provoz
svazku, který opět dělá činnosti neziskové a například i tyto prostředky používá na
občerstvení a další náklady při zmiňovaných neziskových akcích.
K bodu dále proběhla diskuse, že pokud se nepodaří zajistit levnější prostory, budeme muset
přistoupit na podmínky stanovené městem Příbram. V další diskusi byly zmiňovány možnosti
využití zdarma zasedacích místností členských obcí. Závěrem však bylo konstatováno, že
vhodnější varianta je ponechat semináře ve městě Příbram, aby byly dostupné i autobusovou
dopravou všem zájemcům z ORP Příbram.
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•

Usnesení č. 11/04/2017

a) Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s realizací projektu Technická liga
mládeže – Soutěž Cadet Grand Prix a podáním žádosti o příspěvek do Programu poskytování
dotací pro rok 2018 města Příbram – Výchova a vzdělávání na realizaci projektu, kdy
způsobilé výdaje na projekt činí 80 %.
b) Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s realizací projektu Vzdělávání a
sdílení dobré praxe DSO ORP Příbram a podáním žádosti o příspěvek do Programu
poskytování dotací pro rok 2018 města Příbram – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce
na realizaci projektu, kdy způsobilé výdaje na projekt činí 80 %.
V současné době jsou projekty ve fázi podání žádosti o dotaci a nezbývá něž čekat zda budou
podpořeny.
•

Usnesení č. 12/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje CSS zpracovávat rozvojové
dokumenty pro členské obce. Jako první zpracovat obci Dolní Hbity za částku 10tisíc.
V případě pokrytí nákladů částku ponechat, případně na dalším jednání bude stanovena vyšší
cena.
Tajemník k bodu uvedl, že byla zaslána smlouva o zpracování k podpisu za obec Dolní Hbity,
kterou bude podepisovat místostarosta obce Mgr. Vladimír Rampas a za svazek předseda Ing.
Jan Michálek. Byly zahájeny práce na dokumentu.
•

Usnesení č. 13/04/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci o rezignaci Ing.
Jana Michálka na místo předsedy DSO ORP Příbram z rodinných důvodů a doporučuje
předložit návrh k projednání na VH.
Bude předloženo na jednání příští valné hromady, otázka zda to takto přímo vložit do
pozvánky.
Tento bod bude projednán samostatně na jednání příští Valné hromady.
Usnesení č. 03/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení a doporučuje usnesení č. 09/04/2017 zahrnout jako samostatný bod
do bodu různého na Valné hromadě DSO ORP Příbram.
Hlasování: PRO 3 , PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0
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5) Rozpočtové opatření č. 4/2017
Předsedající Ing. Jan Michálek přednesl důvod předložení rozpočtového opatření č. 4/2017
tak, jak přítomní obdrželi v příloze Návrhu rozpočtového opatření. Důvodem rozpočtového
opatření byla nutnost přesunu finančních prostředků mezi paragrafy dle přiložené přílohy
Rozpočtového opatření č. 4/2017.
Nikdo z přítomných nebyl proti.
Usnesení č. 04/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2017 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 3, PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

6) Projednání rozpočtu na rok 2018
Předsedající Ing. Jan Michálek předložil přítomným návrh rozpočtu na rok 2018, zpracovaný
tajemníkem svazku a projednaným s účetní DSO paní Jitkou Balounovou. Návrh je sestaven
jako vyrovnaný s využitím financování z předchozích let. K bodu proběhla diskuse.
Přítomní schvalují návrh rozpočtu a doporučují jej v této podobě předložit k projednání a
následnému schválení na Valné hromadě svazku. Tajemník dále upozornil na nutnost
vyvěšení návrhu všemi členskými obcemi na úřední desce a to až do doby projednání na
Valné hromadě svazku a zároveň minimálně po dobu 15. dní před projednáním.
Usnesení č. 05/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 jako
vyrovnaný dle přílohy, která je součástí tohoto zápisu. Tajemníka pověřuje zaslat tento návrh
členským obcím s upozorněním na nutnost a povinnost uveřejnění na úředních deskách, ale
zároveň až do doby projednání na Valné hromadě svazku.
Hlasování: PRO 3 , PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

7) Různé
Předsedající Ing. Jan Michálek zahájil bod a předal slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci:
a) Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko
V tomto bodě tajemník, přednesl informaci o obdržených stanovách Turistické oblasti Brdy a
Podbrdsko od SK, a následně přeposlaných členským obcím. Dále se mohou obce
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rozhodnout, zda a za jakých podmínek k turistické oblasti přistoupí a oznámit případně
rozhodnutí zástupci SK. Kraj obdržel rozhodnutí DSO o možnosti stát se maximálně
partnerem bez finanční spoluúčasti, tak jak schválila na svém předchozím jednání rada i VH
svazku.
Usnesení č. 06/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci o obdržení stanov a
následné přeposlání členským obcím.
Hlasování: PRO 3, PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

b) GDPR
Na základě jednání v bodě plnění usnesení opět tajemník v tomto bodě zmínil problematiku
GDPR a informace k možné nové činnosti svazku – činnosti pověřence v rámci GDPR. Na
základě uvedené informace upozornil na nutnost změny stanov DSO ORP Příbram v bodě č.
IV Předmět činnosti svazku, kde je nutné tuto činnost rozšířit o činnost pověřence, a dále pak
upozornil na nutnost tento bod projednat a schválit v jednotlivých zastupitelstvech členských
obcí. Po schválení v jednotlivých zastupitelstvech si budou moci obce i nadále vybrat, zda
budou tuto službu prostřednictvím DSO ORP Příbram nebo využijí jiné nabídky. V případě
svazku a při využití řešení pověřence prostřednictvím svazku, se předpokládá, že tato služba
bude hrazena z projektu, případně jiných prostředků avizovaných SMO ČR. Tato otázka není
zatím definitivně vyřešena, ale v každém případě by měla být předpokládaná cena co nejnižší.
K bodu proběhla diskuse přítomných.
Usnesení č. 07/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje VH přijmout změnu stanov v bodě
IV. Předmět činnosti svazku o rozšíření činnosti svazku o činnost pověřence v rámci GDPR a
provést změnu znění stanov DSO ORP Příbram v tomto bodě.
Hlasování: PRO 3 , PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

c) Cyklotrasy DSO ORP Příbram
Slova se ujal pan Chmelař, starosta obce Dubno a vznesl dotaz o dalším pokračování realizace
cyklotras DSO ORP Příbram. Na dotaz reagovala paní Jaroslava Vildová s tím, že cyklotrasy
byly zapracovány do Cyklokoncepce Středočeského kraje pro roky 2017–2023. Dále je nutné
prověřit pozemky, na kterých se cyklotrasy nachází a vypracovat projektové dokumentace na
jednotlivé cyklotrasy. Zde by bylo vhodné ustanovit pracovní skupiny k jednotlivým
cyklotrasám podle katastrálních území.
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Usnesení č. 08/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje zaměstnance DSO ORP Příbram, aby
ověřili a zjistili majitele pozemků, na kterých se návrhované cyklotrasy nachází.
Hlasování: PRO 3 , PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

d) Termín Valné hromady DSO ORP Příbram
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje termín konání Valné hromady na
27.11.2017 od 16:00 hodin.
Usnesení č. 09/05/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje termín konání Valné hromady na
27.11.2017 od 16:00 hodin.
Hlasování: PRO 3 , PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

8) Závěr
Jednání ukončeno v 16 hodin, 00 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 09.11.2017
Přílohy:
1x Rozpočtové opatření č. 4
1x Návrh rozpočtu pro rok 2018

…………………………………….

…………………………………………

Ing. Jan Michálek, v. r. předseda

Markéta Balková, v. r. 2. místopředseda
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