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centra společných služeb (CSS) 
"kompostéry rozdány"
GDPR - nová služba obcím 
strategické řízení a plánování obcí
SOMPO a.s. plánuje změny 

DSO Nová Lípa: Mariánské náměstí 718,  394 94  Černovice, web: dsonovalipa.cz 
Předsedkyně DSO Nová Lípa: Ing. Jana Houšková, starostka Obce Častrov a specialistka na GDPR v projektu CSS, tel. 724 181 478 

Pracovnice DSO Nová Lípa: Ing. Alžběta Kolářová,  ředitelka svazku, tel. 733 396 266,  Bc. Vladimíra Hojgrová, projektová manžerka, tel. 776 858 585,  
Ing. Michaela Šustrová, manažerka CSS, specialistka na veřejné zakázky, tel. 722 732 745, Mgr. Vítězslav Rous,specialista na rozvoj mikroregionu, tel. 739 260 887 

Foto: Archiv Nová Lípa - "Odpočívky Veselá",dotace MMR, realizace 2017-2018 



Do projektu CSS jsou zapojeni 4 zaměstnanci DSO Nová Lípa, díky kterým funguje  odborné
poradenství pro členské obce. Dalším přínosem je realizace spoelčných projektů členských
obcí. Největším takovým projektem je společný nákup kompostérů, do kterého se zapojilo
18 členských obcí (více na str. 3). Od dubna 2018 zastřešuje CSS další klíčovou aktivitu, a to
pozici pověřence pro GDPR - celkem pro 18 členských obcí a jejich příspěvkových organizací
(více na str. 4).
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CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB  (CSS) 
 V RÁMCI DSO NOVÁ LÍPA  

http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx 

Od 1.4.2018 nastoupil na zkrácený úvazek na pozici "Specialista pro rozvoj mikroregionu"   
Ing. Jiří Kotek, který postupně zpracuje členským obcím pasport veřejného osvětlení.  Od 9.4.2018
nastoupila do týmu také na zkrácený úvazek Ing. Jana Houšková, a to na pozici  "Specialista pro
GDPR".  Rozložení jednotlivých pozic zaměstnanců DSO Nová Lípa na projektech ukazuje následující
tabulka.  

Převažující činností CSS zůstává i nadále dotační a majetkové poradenství. Jednotlivým obcím byly
zpracovány "Plány podpory rozvoje sportu" a po vstupních analýzách v oblasti GDPR se tato oblast
stala prioritou i pro další období. Dalším žhavým a stále nevyřešeným tématem je také téma nakládání
s odpady, resp. Optimalizace nakládání s odpady v jednotlivých obcích v návaznosti na změny ve
společnosti SOMPO a.s., vlastněné 117 obcemi na Pelhřimovsku, Pacovsku a Humpolecku, z toho 20
obcemi DSO Nová Lípa, se zaměřením na zvýšení podílu vytříděných složek komunálního odpadu. 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx


" K O M P O S T É R Y  R O Z D Á N Y "  

Od dubna do června probíhalo v obcích rozdávání
kompostérů občanům, a tak již letošní posečená tráva a další
biomateriál již skončí v kompostéru. Celkem se jich rozdalo
1815 ks, čímž vznikla využitelná kapacita na cca 1145,7 tun
biomasy za rok.  

Společným projektem s názvem "Prevence vzniku odpadu na území DSO Nová Lípa", do kterého se
zapojilo 18 členských obcí a 3 obce nečlenské, se nakoupilo celkem 1815 ks kompostérů a 1 kontejner
na textil.  Projekt je z 85% financován evropskou dotací, která činila 5.230.900,- Kč. Realizací tohoto
projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 1145,7 t/rok.

Mapa počtu kompostérů v jednotlivých obcích: 
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V posledním srpnovém týdnu proběhlo v rámci tohoto projektu několik besed pro občany členských obcí k
problematice kompostování.  Besedy jsou pořádány DSO Nová Lípa ve spolupráci s Institutem cirkulární
ekonomiky. Občané tak mohli získat odpovědi na sporné otázky v oblasti kompostování, jako například 
kompostování plesnivého ovoce a zeleniny, slupek z cizokrajných plodů či rostlin napadených chorobami. Také
co dělat, když kompost zapáchá, nebo jak urychlit kompostování. Na jednu besedu se občané mohou ještě těšit.
Ta proběhne 10. 9. v Častrově. 
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Na besedách, které se ji uskutečnily, padaly nejčastěji tyto dotazy:

mohou se do kompostéru dávat zbytky exotického ovoce: ano
lze používat kompostér jen na trávu: ne, nevznikne kvalitní kompost
je vhodné přidávat do kompostéru slepičince: ano, ale opatrně
je možné použít hlínu na proložení vrstev: ano, je to vhodné
když je sucho, lze kompost prolít vodo: ano, pokud je vyschlý
je nutné kompost v kompostéru překopávat: je to vhodné, urychlí proces  



Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Evropské
nařízení pro ochranu osobních údajů - tzv.
GDPR. Jednou z povinností, kterou obce musí
splnit, je jmenování "Pověřence" pro ochranu
osobních údajů. Tuto službu zastřešil
dobrovolný svazek obcí Nová Lípa v rámci
projektu „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.  Zájem
členských obcí o tuto službu je značný, jelikož
DSO Nová Lípa zajišťuje pověřence GDPR 17ti z
celkem 23 členských obcí . Díky této nově
poskytované službě se o členství v DSO
přihlásila i jedna další obec, a to obec Polesí,
která se v nejbližší době stane oficiálně 24.
členem svazku. 

Nová služba pro členské obce: 
"Pověřenec" pro ochranu osobních údajů (GDPR) 
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V rámci poskytování služby pověřence proběhly v dubnu a květnu tzv. vstupní analýzy, přičemž zaměstnanci DSO
zaznamenali stávající stav v oblasti ochrany osobních údajů na jednotlivých obcích a navrhli případná opatření pro
zajištění ochrany osobních údajů tak, aby správa a zpracování osobích údajů bylo v souladu s evropským nařízením.  

GDPR



Postup revize v oblasti osobních údajů  
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 Krátké video Ministerstva vnitra ČR,  "GDPR ve veřejné správě", naleznete pod tímto
odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=g5EMyzxcXHA. 



V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že pracovníci DSO Nová Lípa
budou od února 2018 pro své obce zpracovávat strategické dokumenty (SD). V tomto
čísle se dozvíte, jak práce na strategiích pokračují.  
 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ V OBCÍCH
DSO NOVÁ LÍPA - "STRATEGIE I" 
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Strategický dokument patří mezi základní dokumenty pro efektivní řízení obce a je důležitým podkladem pro
tvorbu rozpočtu obce. Měl by vymezovat reálné potřeby území, aby bylo možné plánovat jejich naplnění a
přispět tak k spokojenosti místních obyvatel. Reálné potřeby jsou zjišťovány např. i projednáváním s širokou
veřejností, tedy přímo s občany daného území. Občané tak mohou svými nápady a návrhy přispět rozvoji své
obce a celého území. Očekávaným přínosem projektu je akční plán na nejbližší období 5 let a vize, kam obec
chce směřovat. Mechanismem aktualizace je akční plán na rok jako podklad pro sestavení rozpočtu.

Schéma struktury strategického dokumentu: 

Projekt Strategické řízení a plánování v obcích DSO Nová Lípa, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431 je
podpořen z 85% evropskou dotací z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 2.515.637,36 Kč a z 10%
národní dotací ve výši 295.957,34 Kč. Realizace projektu byla stanovena na období únor 2018 - září 2019.
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Přestože při zpracování analytické části SD jde spíše o práci "od stolu", proběhlo i několik společných aktivit
na bázi prioritních témat, kterými jsou zejména školství a odpadové hospodařství. Již v únoru proběhl tzv.
kulatý stůl na téma "Odpadové hospodářství", kterého se zúčastnili starostové jednotlivých členských obcí.
Dále v únoru a březnu proběhly další kulaté stoly na téma "Školství". Únorovým tématem byla
"Grafomotorika předškolních dětí" a březnovým tématem bylo "Školní stravování". Těchto kulatých stolů se
zúčastnily ředitelky, vedoucí učitelky a vedoucí školních jídelen základních a mateřských škol členských obcí.
V červnu pak proběhl další kulatý stůl opět na téma "Odpadové hospodářství", zaměřený zejména na
konkrétní představy o optimalizaci nakládání s odpady, zejména třídění a svoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (BRKO) v souvislosti s plánovanými změnami ve svozové společnosti SOMPO, a.s.
Dalším plánovaným kulatým stolem je "Školení zákona o finanční kontrole" zejména pro účetní členských
obcí DSO Nová Lípa, ale také pro starosty a zájemce ze strany zastupitelů a finanční a kontrolní výbory, který
se uskuteční 4.10. 2018.  

Další fází tvorby SD je zpracování
návrhové části dokumentu, kde se již
budou určovat cíle, priority, opatření a
konkrétní aktivity každé obce, přičemž
se počítá i se zapojením veřejnosti do
projednávání vybraných oblastí. Tato
fáze bude probíhat podle stanoveného
harmonogramu do září 2019.

Harmonogram činností při tvorbě strategických dokumentů: 

V průběhu měsíců únor až červenec docházelo ke zpracování analytické části jednotlivých strategií a konzultace
s pověřenými zastupiteli o analytických datech. Na konci sledovaného období bylo dopracováno 20 analýz, které
byly zveřejněny na webových stránkách DSO Nová Lípa a starostové byli informování o uložení dokumentů
pro kontrolu, projednání, případné doplnění.  

2019
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SOMPO a.s. proto nechalo zpracovat
studii "Návrh optimalizace svozu
odpadů členských obcí společnosti
SOMPO a.s.".  Ta doporučuje
zavedení door to door systému.
Studie je veřejně dostupná na
www.sompo.cz. 
 
 
 
 

SOMPO připravuje optimalizaci svozu a třídění odpadu 

SOMPO a.s. a DSO Nová Lípa budou na
projektu spolupracovat se společností
ASHPA, oběhová hospodářství s.r.o.,
která pro společnost SOMPO a.s.
zpracovala výše zmíněnou studii.
Předmětem projektu  je zavedení door to
door systému a pořízení nádob do
domácností na tříděný odpad s dotací. 
 
Odhadovaná velikost projektu je 30 mil.
Kč. Dotace by měla činit 85 %. Termín
podání žádosti se přepokládá na leden/
únor 2019.  

V souvislosti s ní SOMPO: 
- připraví projekt do 104. výzvy OPŽP
(Operační progam životního
prostředí) 
- vyzve obce k zapojení do projektu 
- zahájí jednání s DSO Nová Lípa 

DSO Nová Lípa by mohl tento systémový projekt zastřešit 

Chystané zvýšení skládkovného nutí ke snižování komunálního odpadu ukládaného na skládku.
Zejména biologické složky obsažené v komunálním odpadu zapřičinily blížící se změny v oblasti
třídění a svozu odpadu společnosti SOMPO a.s. 

SOMPO a.s. je ve 100% vlastnictví 117 členských obcí – akcionářů, kteří prostřednictvím volených zástupců do
představenstva a dozorčí rady spolurozhodují o její celkové činnosti i jejím dalším rozvoji.


