
Zpravodaj
6. VYDÁNÍ                                                                        ÚNOR 2019

centra společných služeb (CSS)
GDPR - po 9 měsících...
strategie v plném proudu
dotační tituly pro spolky

 

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

Zaměstnanci 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 a specialistka na veřejné zakázky, tel. 722 732 745, Ing. Arch. Jan Kolář, specialista na rozvoj mikroregionu, tel. 777 666 942



Do projektu CSS je v současné době zapojeno 5 zaměstnanců DSO Nová Lípa, díky kterým 
funguje  odborné poradenství pro členské obce. Dalším přínosem je realizace společných 
projektů členských obcí. Největším takovým projektem byl společný nákup kompostérů, do 
kterého se zapojilo 18 členských obcí. Od dubna 2018 zastřešuje CSS další klíčovou aktivitu, 
a to pozici pověřence pro GDPR - celkem pro 18 členských obcí a jejich 7 příspěvkových 
organizací (více na str. 3).
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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 1.11.2018 nastoupil na zkrácený úvazek na pozici "Specialista pro rozvoj mikroregionu"  
Ing. Arch. Jan Kolář, který má na starosti zejména odborné poradenství v oblasti projekčního 
inženýrství a územního plánování. 
 
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. Specialisté se neustále vzdělávají ve své oblasti zjeména formou 
školení a sdílením dobré praxe, aby poskytované služby byly na profesionální úrovni. 

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

Stále také aktualizujeme seznam veřejných služeb na území DSO Nová Lípa, který je ke stažení na 
webových stránkách:
http://dsonovalipa.cz/clanky/info-o-uzemi-dso-nova-lipa/verejne-sluzby-na-uzemi-dso-nova-lipa.html

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


Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Evropské nařízení pro ochranu 
osobních údajů - tzv. GDPR. Jednou z povinností, kterou obce (a 
jejich příspěvkové organizace) měly splnit, bylo 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, a to celkem 18ti členským 
obcím a jejich 7 příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ). 

PO 9 MĚSÍCÍCH ...
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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.
 
Dále byly obcím a jejch příspěvkovým organizacím připraveny tzv. Obecné zásady ochrany osobních údajů, které 
slouží k informování občanů ohledně správy a zpracování jejich osobních údajů obcí resp. ZŠ,MŠ.  V září 2018 
proběhla  kontrola zavedení námi navrhovaných opatření na zabezpečení osobních údajů v jednotlivých obcích a 
školách a po komunálních volbách na podzim 2018 proběhla další aktualizace stavu zabezpečení v oblasti ochrany 
osobních údajů v souvislosti s možnými změnami ve funkcích a chodu celého úřadu. 
 
Po zhruba 9 měsících platnosti Evropského nařízení můžeme zkonstatovat, že již většína obcí a škol bere toto 
nařízení jako přínosné a nijak nepodceňuje jeho důležitost a přínosy. 



V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že pracovníci DSO Nová Lípa 
dokončili práce na tvorbě analytické části strategického dokumentu (SD) jednotlivých 
členských obcí. V tomto čísle se dozvíte, jak práce na strategiích obcí pokračují. 
 

STRATEGIE OBCÍ V PLNÉM PROUDU!
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V obcích DSO Nová Lípa s nimi pracujeme a naplňujeme jejich obsah. A nemusíme je použít.
 
Říkáme si:

Jsou slova    ANALÝZA,       VIZE,    
STRATEGIE,      AKČNÍ PLÁN     hanlivá?

*    CO NÁM V OBCI CHYBÍ?
*    V ČEM POTŘEBUJEME PODPORU A POMOC?
*    CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT? A MŮŽEME-LI?
*    JAKÉ JSOU NAŠE HRANICE?
*    A EXISTUJE NĚJAKÉ NOVÉ ŘEŠENÍ?

Prostě plánujeme. Používáme zdravý selský rozum. Učíme se spolupracovat přes hranice 
našeho katastrálního území. Sestavujeme seznam potřeb, a to reálných i těch, ve kterých 
čekáme pomoc. Naplňujeme odborné termíny v praxi. A vytváříme strategie.
 Fotografie ze setkání v Rodinově z 27.2.2019



SETKÁNÍ NAD STRATEGIEMI OBCÍ PROBÍHAJÍ OD ÚNORA 2019 A 
BUDOU PROBÍHAT JEŠTĚ V BŘEZNU A DUBNU.

 
PŘIJĎTE SE S NÁMI POTKAT!

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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