Zápis č. 4/2018 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

08.08.2018
14:00 hodin
kancelář DSO ORP Příbram

Přítomni:

Blanka Strnadová (obec Vranovice), Ing. Zuzana Šourková (obec
Sedlice), Václav Chmelař (obec Dubno)

Omluven(a):

Markéta Balková (obec Hvožďany), Ing. Jindřich Vařeka (město
Příbram

Program jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram:
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající položila 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 Blanka Strnadová navrhla 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 Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2019
7) Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–2022
8) Různé
9) Závěr

Usnesení č. 01/04/2018
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 Blanka Strnadová navrhla Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Usnesení č. 02/04/2018
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 Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k minulým usnesením:
•

Usnesení č. 04/03/2018

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 2/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/03/2018

Rada bere na vědomí informace o postupu DSO v oblasti GDPR a zároveň bere na vědomí
informaci o nutnosti uzavírání smluv s příspěvkovými organizacemi školami a školkami.
Zde neplynuly žádné další úkoly, pouze tajemník seznámil přítomné s tím, že jsou všechny
analýzy, ke kterým jsme se zavázali, zpracovány. Nyní začne běžná práce pověřence pro
ochranu osobních údajů a budou se tvořit Záznamy o pracovních činnostech pro obce.
•

Usnesení č. 06/03/2018

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
pro obec Lhota u Příbramě podle Nařízení GDPR., za podmínek uvedených v bodech a) až d),
smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
Rada souhlasí se zajištěním služeb GDPR pro Mateřskou školu Sluníčko Lhota u Příbramě,
IČO: 70993726 zdarma.
Smlouva byla uzavřena a v souladu s jejím zněním byla na valné hromadě svazku obec Lhota
u Příbramě přijata za člena svazku a nyní již vystupuje již jako řádný člen se stejnými
podmínkami.
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•

Usnesení č. 07/03/2018

Rada svazku nesouhlasí s činností výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
(dále jen „Pověřenec“) podle Nařízení GDPR, pro společnost Svazek obcí pro vodovody a
kanalizace IČ: 489 550 01, až do prověření situace ve Svazku vodovody a kanalizace dne
17.05.2018 zaměstnanci svazku.
Dne 17.5.2018 zaměstnanci prověřili situaci ve Svazku vodovody a kanalizace. Na jednání
s pány Ing. Lubomír Mixlem a Josefem Bendou, na závěr za přítomnosti Ing. Josefa Kaisera,
bylo zaměstnanci svazku konstatováno, že Svazek pro vodovody a kanalizace nezpracovává
taková data a údaje, aby musel mít pověřence pro ochranu osobních údajů a nebo
zpracovanou analýzu GDPR. Z uvedených důvodů nebude DSO ORP Příbram podávat
žádnou nabídku na zajištění těchto činností. Bylo vzneseno stanovisko, že Svazek pro
vodovody a kanalizace je financován obcemi, téměř vesměs členskými obcemi DSO ORP
Příbram a není pokud to legislativa nenařizuje, nutné obce zatěžovat dalšími výdaji. Jen bylo
doporučeno, postupovat v agendě Svazku pro vodovody a kanalizace s ohledem na znění
GDPR.
Usnesení č. 08/03/2018
Rada svazku souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování hostingových služeb se společností
ALIS, spol, s r.o. se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČO: 0067241.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 03/04/2018
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření č.4/2018
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 4/2018.
Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost přesunu finančních prostředků, v příjmové i
výdajové části rozpočtu. K bodu proběhla diskuse a nikdo z přítomných nebyl proti.
Usnesení č. 04/04/2018
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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6) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2019
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k předloženému návrhu a vyzval přítomné k diskusi o návrhu, který
pokud nedojde ke změnám v prodloužení projektu CSS, bude v této nebo navržené podobě
předložen členským obcím ke zveřejnění a Valné hromadě svazku ke schválení. Projekt
prozatím předpokládá ukončení do konce června 2019. Členy rady zde upozornil na
vzrůstající náklady za službu pověřence pro ochranu osobních údajů (cestovné, kancelářské
potřeby). Zároveň tajemník upozornil, že obce, které nejsou členy SMO ČR tím, že jsou
zapojeny prostřednictvím DSO ORP Příbram do projektu Centra společných služeb mají
stejné výhody jako DSO ORP Příbram při možnosti dotazování se v právní poradně. To
znamená, že právní poradna, která je k dispozici pro starosty členských obcí od SMO ČR.
DSO má možnost vzhledem zapojení do projektu CSS služeb Poradny využít pětkrát ročně
zdarma. Pětkrát do roka může tedy každé zapojené DSO položit svůj individuální písemný
nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. DSO, která
svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za 1.980,- Kč + DPH ročně zřídit
rozšířený přístup do Poradny pro obce. Tento poplatek, který činí vlastně 200,-Kč/měsíc,
zahrnuje neomezené zadávání individuálních písemných dotazů a možnost zodpovězení
dalších 5 telefonických dotazů. Projekt umožňuje i nečlenským obcím SMO ČR, které jsou
členy DSO ORP Příbram využít těchto služeb za stejných podmínek (nečlenská obce SMO
ČR za přístup platí 9.600,- Kč + DPH/rok). V současné době zaměstnanci svazku
aktualizovali adresy všech členských obcí DSO ORP Příbram tak, aby jim mohl SMO ČR
tuto možnost nabídnout a ušetřit případné náklady s právními službami.
Slova se ujala Ing. Zuzana Šourková a sdělila, že by bylo vhodné z důvodu zachování chodu
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram navýšit roční členský příspěvek. K diskusi se přidal
Václav Chmelař a souhlasil s návrhem a doplnil stanovení ročního příspěvku v rozmezí
18.000,- Kč – 20.000,- Kč s tím, že přesnou hranici stanoví Valná hromada Dobrovolného
svazku OPR Příbram, která by se měla uskutečnit ještě před komunálními volbami.
Předsedající Blanka Strnadová dále navrhla stanovení měsíčního poplatku pro příspěvkové
organizace obcí za službu pověřence pro ochranu osobních údajů ve výši 1.000,- Kč/měsíc.
Vzhledem k návrhu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí na rok 2019 navrhuje předsedající
Blanka Strnadová uskutečnění Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram dne
04.10.2018.
Usnesení č. 05/04/2018
a) Rada svazku schvaluje stanovení ročního příspěvku obcí DSO ORP Příbram ve výši
18.000,- - 20.000,- Kč a doporučuje Valné hromadě přijmout usnesení o stanovení ročního
příspěvku ve výši 18.000 – 20.000,- Kč.
b) Rada svazku schvaluje stanovení měsíčního poplatku ve výši 1.000,- Kč pro příspěvkové
organizace členských obcí DSO ORP Příbram za poskytovanou službu pověřence pro ochranu
osobních údajů.
c) Rada svazku stanovuje termín jednání Valné Hromady DSO ORP Příbram v obci Vysoká u
Příbramě dne 04.10.2018.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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7) Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–2022
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k předloženému návrhu a vyzval přítomné k diskusi o návrhu, který
zpracoval, a který předpokládá navýšení počtu členských obcí na 35. V navržené podobě i tak
finanční prostředky nejsou schopné zabezpečit provoz v současné podobě. Je třeba přijmout
nějaká rozhodnutí, například na valné hromadě rozhodnout o poplatku škol a školek za
pověřence, členské příspěvky nebo další poplatky za výkony svazku. Aktivity k navýšení
počtu členů a podobně.
V návaznosti na diskusi v předchozím bodě, kde se přítomní shodli na navýšení ročního
příspěvku obcí a stanovení poplatku za službu pověřence pro ochranu osobních údajů navrhl
Václav Chmelař úpravu Střednědobého výhledu DSO ORP Příbram 2020-2022 k těmto
skutečnostem a dále navrhl úpravu v předpokládaném počtu členských obcí na 28 obcí.
Usnesení č. 06/04/2018
Rada svazku navrhuje upravit Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram
2020 – 2022:
a) Snížit počet obcí z 35 na 28.
b) Zapracování navýšení členského příspěvku obcí ORP Příbram na částku v rozmezí 18.000
– 20.000,- Kč, kdy přesnou částku stanoví Valná hromada DSO ORP Příbram.
c) Zapracování poplatku ve výši 1.000,- Kč/měsíc pro příspěvkové organizace členských obcí
za službu pověřence pro ochranu osobních údajů.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
8) Různé
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci:
a) K realizaci projektu „Vzdělávání zastupitelů na území ORP Příbram“.
Dne 30.8.2018, se uskuteční seminář na téma „Zahájení a ukončení volebního období
zastupitelstva obce 2018“. Zde využijeme i zařízení a techniku, na kterou jsme obdrželi
individuální účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání „Podpora
hejtmana“, a kterou na posledním jednání schvalovala valná hromada svazku.
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b) K realizaci projektu „Obnova úvozových cest na území DSO ORP Příbram“.
V současné době na základě výsledků Parcipativního rozpočtu města Příbrami, kdy vyhrál
projekt „Příbram.nakole.cz - cyklistická koncepce města Příbram“ se bude DSO ORP
Příbram účastnit během podzimních měsíců jednání se společností, která bude realizovat
Cyklistickou koncepci města Příbram. DSO ORP Příbram podá návrh na zapracování
cyklotras, které vedou přes území DSO ORP Příbram a končí ve městě Příbrami.
Usnesení č. 07/04/2018
a) Rada bere na vědomí informace o projektu „Vzdělávání zastupitelů na území DSO
ORP Příbram“
b) Rada bere na vědomí informace o projektu „Obnova úvozových cest na území DSO
ORP Příbram“
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin, 15 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 08.08.2018

…………………………………….
Blanka Strnadová v. r.
předsedkyně

…………………………………………
Ing. Zuzana Šourková v. r.
člen rady

Přílohy:
1x Rozpočtové opatření č. 4/2018
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