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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dso.hanackyvenkov.cz
dso@hanackyvenkov.cz
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- 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

Sdílený pověřenec jako reakce DSO na GDPR
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 paní Pavlína Rösslerová
nastoupila na pozici "pověřenec pro ochranu osobních
údajů" od 1. 4. 2018.
Zájem o zapojení do modelu projevilo nakonec 18
členských obcí DSO (vždy spolu se svými p. o., tzn.
celkem 11 p. o.) a také 5 nečlenských obcí DSO. Celkem
tedy sdílený pověřenec zajišťuje tuto činnost 34
subjektům.
Cena za zajištění pověřence prostřednictvím DSO pro
zapojení subjekty vychází ze vzorce: předpokládané
náklady na pověřence / počet zapojených subjektů a je
pro všechny subjekty stejná. Pro rok 2019 se
předpokládá její snížení, na základě reálných údajů o
nákladovosti činnosti pověřence za rok 2018.
DSO současně využívá finanční příspěvek ze strany
SMO ČR (potažmo OPZ) v rámci projektu Centra
společných služeb na částečné krytí mzdových nákladů
pověřence. Služba je díky tomu pro obce dostupnější

Nová služba DSO: vedení účetnictví spolkům
V rámci rozšiřování spektra svých činností předpokládá
DSO zavedení nové služby: vedení účetnictví spolkům,
vykonávajícím činnost ve členských obcích DSO či
nečlenských obcích, které jsou zapojeny do modelu
sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů DSO.
Uvědomujeme si, že zajištění účetních služeb může být
pro některé neziskové organizace problematické
z hlediska personálního, časového, finančního atd.
Cílem nové služby je zajistit odbornost (2 zkušené
pracovnice - účetní), dostupnost (kancelář přímo
v regionu, pevná pracovní doba) a rovněž finanční
dostupnost.
Ta byla stanovena v orientačních pásmech, dle rozsahu
vedeného účetnictví daného spolku takto:
•
spolek do 50 dokladů za rok bez dotací, včetně
ročních uzávěrkových prací, běžných konzultací a
vypracování daňového přiznání: 1 500,-Kč
•
spolek do 150 dokladů za rok bez dotací, včetně
ročních uzávěrkových prací, běžných konzultací a
vypracování daňového přiznání: 3 000,- Kč

Sdílený pověřenec pro ochranu osobních údajů:

•
spolek do 300 dokladů za rok bez dotací, včetně
ročních uzávěrkových prací, běžných konzultací a
vypracování daňového přiznání: 5 500,- Kč

Pavlína Rösslerová

•

tel.:

+420 606 547 973

e-mail: gdpr@hanackyvenkov.cz

vyúčtování dotace na předepsaném formuláři:
cena 1 á 500,- Kč,

•
vedení mzdové agendy a
vícepráce:cena dle rozsahu individuálně.

další

účetní

Zájemci se mohou hlásit na kterémkoliv z kontaktů DSO.

Plán činnosti na zbytek roku 2018
1) Administrace realizovaných individuálních projektů
obcí: Rozšíření kapacity a odborné učebny ZŠ Vřesovice
(dotace: 32.760.588,- Kč), Modernizace ZŠ a MŠ
Otaslavice (dotace: 2.994.785,- Kč).
2) Zpracování žádostí o dotaci členským obcím do výzvy
MAS „Udržitelná a bezpečná doprava“ (zdarma):
předpoklad cca 8 žádostí, např.: Nezamyslice, Brodek u
Prostějova, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice, Pivín,
Tištín, Mořice atd.
3) Zpracování projektového záměru a žádosti o dotaci do
výzvy ITI Olomoucké aglomerace zaměřené na základní
školy: Brodek u Prostějova – modernizace odborných
učeben.
4) Zpracování a předložení regionálního projektu DSO
zaměřeného na komunitní sociální práci, včetně záměru
na pořízení mobilního pódia se zastřešením, mobilního
letního kina a velkokapacitních stanů. Vybavení by bylo
využíváno při pořádání různých komunitně zaměřených
akcí v území působnosti DSO.
5) Uspořádání semináře pro hospodářky obcí na téma:
„Rozpočtová skladba a účetnictví 2018 pro územní
samosprávné celky“ pod vedením Jiřího Lorence. Příp.
ještě jednoho semináře do konce roku 2018, téma bude
upřesněno a rozeslána pozvánka.
6) Zahájení reálného poskytování nové služby DSO vedení účetnictví spolkům.
7) Uspořádání Valného shromáždění DSO v návaznosti
na říjnové volby do zastupitelstev obcí – volby do orgánů
DSO Hanácký venkov.

