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.
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Předsedkyně DSO:
Ing. Bronislava Augustinová, starostka Obce Želeč
Místopředseda DSO:
Ladislav Sypko, starosta Obce Doloplazy
Manažerka DSO / CSS:
Zdeňka Loučková
sídlo, kancelář:
web:
e-mail:
telefon:
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

Jedná se rámcově o tyto tematické oblasti činností:
- 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
Aktuální informace k vybraným oblastem: viz str. 2
Seznam veřejných služeb na území DSO naleznete zde:
http://dso.hanackyvenkov.cz/file.php?nid=14874&oid=6760265

Kontaktní osobou pro řešení a další distribuci požadavků
ve výše zmíněných oblastech je manažerka CSS
Zdeňka Loučková, dso@hanackyvenkov.cz, +420

602 508 690

Proběhlo volební Valné shromáždění DSO

Nábor v rámci služby vedení účetnictví spolků

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 proběhlo v Doloplazech Valné
shromáždění DSO Hanácký venkov a 6. Setkání starostů
v rámci projektu CSS. Účastnili se ho zástupci 19
členských obcí DSO, kteří mj. zvolili na funkční období 4
let členy všech orgánů MAS.

V rámci rozšiřování spektra svých činností zavádí od 1.
9. 2018 DSO novou službu: vedení účetnictví spolkům,
vykonávajícím činnost ve členských obcích DSO či
nečlenských obcích, které jsou zapojeny do modelu
sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů DSO.

Výpis jednotlivých usnesení z volby:

Uvědomujeme si, že zajištění účetních služeb může být
pro některé neziskové organizace problematické z
hlediska personálního, časového, finančního atd.

 Valné shromáždění DSO Hanácký venkov volí
předsedou DSO Hanácký venkov Ing. Bronislavu
Augustinovou, starostku obce Želeč.
 Valné shromáždění DSO Hanácký venkov volí
místopředsedou DSO Hanácký venkov Ladislava
Sypko, starostu obce Doloplazy.
 Valné shromáždění DSO Hanácký venkov volí členy
Představenstva DSO Hanácký venkov: Ing.
Bronislava Augustinová (Obec Želeč), Ladislav
Sypko (Obec Doloplazy), Bohumila Charvátová
(Obec Dřevnovice), Josef Fica (Obec Vřesovice),
Mojmír Sokol (Obec Otaslavice).
 Valné shromáždění DSO Hanácký venkov volí členy
Dozorčí rady DSO Hanácký venkov: Eduard Novotný
(Obec Víceměřice), Ing. Vojtěch Šírek (Obec Zelená
Hora), Bc. Jiří Petrovský (Obec Tvorovice).
Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní místopředseda
DSO, starosta Obce Pustiměř Mgr. Miloš Nevřala ani
paní Ivana Dvořáková, starostka Města Němčice nad
Hanou již nekandidovali v komunálních volbách 2018 na
pozice starostů, nepokračují ani v orgánech DSO
Hanácký venkov. Jakožto výrazným postavám
regionu jim tímto patří poděkování za jejich přínos
pro spolupráci a rozvoj obcí.

Cílem nové služby je zajistit odbornost, 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



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



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



vedení mzdové agendy a další účetní
vícepráce: cena dle rozsahu individuálně.

V současné době probíhá nábor organizací. Zájemci
se mohou hlásit na kterémkoliv z kontaktů DSO.

Připravované aktivity DSO
Další regionální projekt OPŽP:
Pro plánované předložení žádosti o podporu ve druhé
polovině roku 2019 probíhá zjišťování potenciálního
zájmu jednotlivých členských obcí o kompostéry v rámci
projektu s pracovním názvem „Využití bioodpadu v
obcích DSO Hanácký venkov II“.
Nová povinnost obcí v odpadovém hospodářství
Kancelář DSO v současnosti prověřuje informaci, týkající
se nové povinnosti obcí v rámci odpadového
hospodářství od roku 2020. Tzn. umožnit na svém území
separaci kuchyňských olejů. Přestože související právní
úprava nespecifikuje přímo způsob zajištění této
povinnosti, jako nejvhodnější se jeví pořízení jednotných
separačních nádob pro tento odpad, v rámci regionálního
projektu OPŽP, pro všechny členské obce DSO.
Zájem o novou službu - vedení účetnictví ZŠ a MŠ
V únoru 2019 byly osloveny členské obce DSO, včetně
p. o. těchto obcí s dotazem na předběžný zájem o
potenciální novou službu DSO - vedení účetnictví ZŠ a
MŠ. Minimální počet pro zahájení poskytování této
služby (nutné zaškolení, pořízení programu, personální
zajištění) byl předběžně stanoven na 8 subjektů při
vedení jak účetnictví, tak i mzdové agendy současně.
Aktuálně probíhá evidence zájemců.
Sdílený pověřenec GDPR hlásí volnou kapacitu
Všech 34 zapojených subjektů zůstává v rámci sdíleného
systému. DSO současně hlásí volnou kapacitu pro
dalších 6 potenciálních zájemců. Zvýšení počtu by mohlo
přispět k nižší ceně za zajištění služby v roce 2020.

