Zápis č. 3/2018 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

14.05.2018
14:00 hodin
kancelář DSO ORP Příbram

Přítomni:

Blanka Strnadová (obec Vranovice), Ing. Zuzana Šourková (obec
Sedlice), Markéta Balková (obec Hvožďany)

Omluven(a):

Ing. Jindřich Vařeka (město Příbram), Václav Chmelař (obec Dubno)

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 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) Různé
7) Závěr

Usnesení č. 01/03/2018
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení zapisovatele
Předsedající Blanka Strnadová navrhla Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
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Usnesení č. 02/03/2018
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. 04/02/2018

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/02/2018

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“, včetně informací o podpisu a obsazení místa
pověřence/specialisty pro ochranu osobních údajů paní Pavlínou Nuslovou.
Zde neplynuly žádné další úkoly
•

Usnesení č. 06/02/2018

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ukládá zařadit do programu Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí k projednání bod o vstupu obcí Milín, Lešetice, Suchodol, Vysoká
u Příbramě, Dubenec do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram a doporučuje VH přijmout
usnesení o přijetí obcí Milín, Lešetice, Suchodol, Vysoká u Příbramě, Dubenec za člena.
Tento bod byl projednán a výše uvedené obce byly VH, dne 26. 03. 2018 přijaty za člena
DSO. Následně proběhla změna stanov a tato změna byla i zpracována, zaslána na rejstřík
svazků, kde byla následně zapsána.
•

Usnesení č. 07/02/2018

Rada souhlasí se zařazením tohoto bodu do bodu různé, při jednání Valné hromady svazku,
dne 26.03.2018.
V souladu s plněním podmínek Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, byly CSS
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navrženy výše uvedené projekty, které by umožnily rychlé splnění ukončení min. dvou projektů
v roce 2018. V usnesení rady č. 11/04/2017, které byly projekty představeny
Tyto projekty byly schváleny k podpoře zastupitelstvem města Příbram, dne 19. února 2018,
ve formě kterou navrhla rada města Příbrami, a to v ponížené částce. Technická liga mládeže
– Soutěž Cadet Grand Prix/ výše požadované podpory 148.700,- Kč/ návrh rady města
93.438,- Kč.
Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram/ výše požadované podpory 32.000,Kč/návrh rady města 20.000,- Kč.
Přítomní projednali možnosti realizace projektů, které by spočívali v první řadě v navýšení
spoluúčastí obcí na tyto projekty. Přítomní doporučují projednat tuto záležitost na jednání VH, s
návrhy: Projekt „Technická liga mládeže – Soutěž Cadet Grand Prix přesunout realizaci na rok
2019 a projekt „Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram“ realizovat dle určeného
termínu, tj. 15.5. – 16.5.2018.

Bylo projednáno na VH a odsouhlaseno ve výše uvedeném znění.
•

Usnesení č. 08/02/2018

Rada svazku bere na vědomí informace z druhého zasedání Celorepublikové komunikační
platformy ze dne 25. 01. 2018
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 09/02/2018

Rada svazku souhlasí s pořízením Notebooku včetně kancelářského balíku, od společnosti
EKO-SOFT s.r.o., a kancelářského křesla a jednacího stolu.
Uvedené předměty byly pořízeny.
Usnesení č. 03/02/2018
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.2/2018
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 2/2018.
Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost umístění finančních prostředků, v příjmové i
výdajové části rozpočtu. Tyto prostředky byly, přijaté z členských příspěvků nových členů,
podpory projektu Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram od města Příbram ve výši
20.000,- Kč a následně navrženy na čerpání dle návrhu rozpočtového opatření, který přítomní
obdrželi jako podklad pro dnešní jednání. Prostředky jsou navrženy k čerpání do kapitol,
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z důvodu zvýšení nákladů na zajištění GDPR a s tím souvisejících výdajů, dále pak na
spoluúčast při realizaci projektu Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram. K bodu
proběhla diskuse a nikdo z přítomných nebyl proti.
Usnesení č. 04/03/2018
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 2/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
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 průběhu činnosti zajištění GDPR v členských obcích, a jimy zřízených
příspěvkových organizacích
Tajemník seznámil přítomné s počty hotových analýz obcí, škol a školek. Zde upozornil na
nutnost uzavírání smluv o zabezpečení pověřence prostřednictvím DSO pro školy a školky.
Tyto je musí mít uzavřené z důvodu vlastního IČ a nemůže je zastupovat zřizovatel. Je jejich
dokladem o zabezpečení pověřence pro ochranu osobních údajů. Smlouvy jsou připravené
k podpisu paní předsedkyní, a některé jsou již podepsané ze strany škol a školek. K bodu
proběhla diskuse přítomných.
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.
b) Ke smlouvě o zabezpečení Pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“) obec
Lhota u Příbramě.
Zde tajemník uvedl obsah smlouvy, který z důvodu zájmu o přistoupení obce Lhota u
Příbramě za člena DSO cituje ustanovení:
a) Za výkon funkce Pověřence podle čl. I Smlouvy se Obec zavazuje poskytnout v případě
nepřistoupení za člena DSO, odměnu ve výši 15 000,- Kč/ rok.
b) Obec se zavazuje hradit odměnu dle čl. IV písm. a) této Smlouvy bezhotovostním převodem
na bankovní účet DSO, a to na základě faktury vystavené do 3. dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla zahájena činnost pověřence. Splatnost faktury činí 14 dnů.
c) Za výkon funkce Pověřence podle čl. I Smlouvy Obec neposkytne odměnu uvedenou v bodě
a), v případě přistoupení za člena DSO, do konce 6. měsíce roku 2018.
d) V případě přistoupení za člena DSO bude v obci zpracována analýza souladu s požadavky
GDPR, zdarma. Dále pak po přijetí obce Valnou hromadou svazku, se na obec budou
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vztahovat všechny výhody poskytované členům svazku a povinnosti dané platnými
Stanovami svazku.
Dále tajemník informoval o nutnosti sjednocení postupů vůči členům DSO, a to v záležitosti
zajištění pověřence a dalším úkonům ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným
členskou obcí, v tomto případě Mateřské školy Sluníčko Lhota u Příbramě, IČO: 70993726.
To znamená, že svazek zde bude zajišťovat tuto službu po vstupu obce Lhota u Příbramě
zdarma.
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.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
c) Ke smlouvě o zabezpečení výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace IČ: 489 550 01.
Zde tajemník informoval o zájmu této organizace o zabezpečení výkonu funkce pověřence
pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“) podle Nařízení GDPR. Došlo zatím
k domluvení termínu schůzky na den 17.05.2018. Zde se předpokládá, že zjistíme více o
potřebách a nákladech na analýzu činností společnosti a předpokládaném rozsahu nákladů na
výkon pověřence. Zatím nedokážeme odhadnout náklady, a stanovit cenu za poskytování této
služby. Existuje zde také pochybnost, zda tento svazek musí mít pověřence. Toto prověříme
také na domluveném jednání. Záleží, ale na tom, co navrhne rada. Částku za analýzu
navrhujeme stanovit až po jednání dne 17.5.2018, záleží, ale opět na radě, jakou částku
stanoví. Dále je dnes třeba schválit, zda vůbec bude svazek tuto činnost pro společnost
vykonávat. K bodu proběhla diskuse přítomných, kde se přítomní klonili k názoru spíše tuto
činnost nevykonávat z důvodu již nadměrného přetížení zaměstnanců, touto činností, ale bude
záležet na rozsahu případné práce.
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.
Hlasování: PRO 3 , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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d) Smlouva o poskytování hostingových služeb s ALIS, spol. s r.o.
V tomto bodě tajemník informoval o nutnosti uzavřít tuto smlouvu se společností ALIS, spol.
s r.o. se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČO: 00672416. Společnost ALIS spol.
s r.o. zaslala návrh nové smlouvy z důvodu nového Obecného nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. V případě, že smlouvu svazek neuzavře pozbývá
platnosti původní smlouva na provozování aplikace KEO 4. Pro letošní rok činí poplatek
1.600,- Kč/rok a další následné roky 2.900,- Kč/rok, za námi využívaná data. K bodu proběhla
diskuse přítomných.
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: 00672416.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin, 30 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 18.05.2018

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

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

Přílohy:
1x Rozpočtové opatření č. 2/2018
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