Základní informace o DSO Hanácký venkov
Území DSO Hanácký venkov se rozkládá na jižním okraji
Olomouckého kraje, částečně zasahuje do kraje
Jihomoravského v těsném sousedství s krajem Zlínským.
Na území 28 členských obcí žije přes 17 600 obyvatel.

DSO Hanácký venkov zapojen v projektu CSS

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra
společných služeb“ (CSS), je aktivitou Svazu měst a obcí
ČR. Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center
společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí
(DSO).
Celkově počítá projekt se zapojením 86
svazků obcí z celé ČR. Jedním ze
zapojených svazků je pak právě také DSO Hanácký
venkov.
V rámci projektu je členským obcím DSO nabízeno
několik okruhů podpůrných a poradenských činností,
které mohou dle zájmu či aktuální potřeby využívat.
Jedná se rámcově o tyto tematické oblasti činností:
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Předsedkyně DSO:
Ing. Bronislava Augustinová, starostka Obce Želeč
Místopředseda DSO:
Mgr. Miloš Nevřala, starosta Obce Pustiměř
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dat. schránka:

Tajemník DSO:
Mgr. Dominik Vlč

Doloplazy 15, 798 27 Nezamyslice
dso.hanackyvenkov.cz
dso@hanackyvenkov.cz
+420 602 508 690 (Z. Loučková)
2xazq8d

- sdílená administrativní kapacita, poradenství
v oblastech dle preferencí členských obcí
- vzdělávací aktivity: školení pro představitele
obcí a zaměstnance obecních úřadů
- zprostředkování právní podpory mezi obcemi,
SMO ČR a spolupracující právní kanceláří
- dotační poradenství a činnosti související
s předložením individuálních projektů IROP
- příprava a realizace regionálních projektů atd.
Aktuální informace k vybraným oblastem: viz str. 2
Kontaktní osobou pro řešení a další distribuci požadavků
ve výše zmíněných oblastech je manažerka CSS
Zdeňka Loučková:

dso@hanackyvenkov.cz, +420 602 508 690

Zajištění implementace GDPR – model DSO
Ze strany části členských obcí DSO byl v listopadu 2017
vznesen požadavek na zpracování návrhu modelu
zajištění sdíleného pověřence pro ochranu osobních
údajů v rámci svazku.
Nový zaměstnanec DSO na pozici "pověřenec pro
ochranu osobních údajů" s úvazkem 1.0, od 1. 5. 2018.
Pověřenec určen pouze pro potřeby členských obcí DSO
a jejich příspěvkových organizací.
Předpokládaný počet IČO spravovaný pověřencem v
rámci 1.0 úvazku: min. 22. V případě vyššího počtu
nebude nikdo odmítán. V každém případě, celý model
bude realizován s úvazkem pověřence 1.0, přičemž se
předpokládá ochota všech zapojených řešit případné
problémy s přetížením pozice pověřence.
Cena za zajištění pověřence prostřednictvím DSO pro
členské obce a jejich příspěvkové organizace bude
vycházet ze vzorce: náklady na pověřence / počet
zapojených subjektů.
Kandidát pro výkon pozice pověřence DSO:
paní Pavlína Rösslerová, bydliště: Nezamyslice;
Vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitou
(základy ekonomiky a organizace)
Pracovní zkušenosti, praxe: Dlouholetá praxe v oblasti
vedení a účtování pokladny, personální a mzdové
agendy, podvojného účetnictví (včetně ročních
uzávěrkových
prací,
inventarizace,
spolupráce
s auditory), daní a daňového řádu. Orientace v právních
předpisech.

2005 – doposud … Odborný referent Finanční správy
(Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Přerov)
1998 – 2005
… Administrativní pracovník – účetní
(Eastern Sugar, a.s.)
1985 – 1998
… Administrativní pracovník – účetní
(Cukrovar Kojetín, a.s.)
DSO bude zapojeným subjektům nápomocno rovněž při
zpracování analýzy současného stavu, resp. při
definování
doporučených
opatření
k zajištění
implementace GDPR.
Vstupní analýza: u jednotlivých zapojených subjektů od
3/2018 (omezeně, přípravná fáze: příprava podkladů), od
1. 5. 2018 naplno – nástup pověřence na 1.0 úvazek.
Cílem je zpracování analýz u všech zapojených do 25. 5.
2018, příp. do schválení implementačního zákona GDPR
na národní úrovni.

K poslednímu dni února 2018 projevilo závazný zájem o
zapojení do modelu, z celkových 28 členských obcí
svazku, 18 obcí (vždy spolu se svými p. o.), 8 obcí bude
mít pověřence zajištěno jiným způsobem a 2 obce
prozatím nereagovaly. O zapojení do modelu DSO
projevila zájem dále jedna nečlenská, avšak sousední
obec.
Celkový počet sdíleným pověřencem řešených IČO se
předpokládá v rozsahu 29 až 31 subjektů.
DSO využije finanční příspěvek ze strany SMO ČR
(potažmo OPZ) v rámci projektu Centra společných
služeb na částečné krytí mzdových nákladů pověřence.

Regionální projekty DSO - aktuálně
U projektu DSO předloženém v rámci výzvy 41. OPŽP
probíhá fyzická realizace.

Doplnění systému pro separaci KO DSO Hanácký
venkov:
Projekt DSO je zaměřen na doplnění systému pro
separaci komunálního odpadu v rámci 12 členských obcí
DSO: Nezamyslice, Němčice nad Hanou, Tvorovice,
Vrchoslavice, Mořice, Vitčice, Želeč, Tištín, Vřesovice,
Vincencov, Dobromilice, Víceměřice.
Předpokládané celkové výdaje projektu činily 4.345.715,Kč a je v nich zahrnuto celkem 582 ks kontejnerů či
nádob na separovaný odpad (papír, plasty, sklo, kovy,
bioodpad, objemný odpad) a rovněž 5 traktorových
nosičů kontejnerů.
Výběrové řízení na dodavatele vyhrála společnost
ELKOPLAST s nabídkovou cenou: 4.237.420,- Kč.
Dodávka zboží do jednotlivých obcí probíhá postupně,
přičemž kompletní předávací protokol bude stvrzen do
31. 3. 2018.
Dotace činí 85% z celkových nákladů, přičemž
dofinancování projektu je řešeno příspěvky zapojených
obcí, dle rozsahu jimi pořizovaného vybavení.

