Zpravodaj Svazku obcí Milevska
Březen 2018
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Milí čtenáři,
setkáváme se opět u dalšího, již čtvrtého, vydání našeho Zpravodaje, ve kterém Vás
pravidelně informujeme o činnostech, aktivitách a novinkách Centra společných
služeb (CSS) při Svazku obcí Milevska. Zpravodaj je vydáván v rámci projektu "
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce".
V tomto vydání bychom se chtěli věnovat též novému evropskému nařízení o
ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR). Toto nařízení
začne být účinné 25. května 2018. Jeho cílem je zamezit únikům a zneužitím
informací a tím více chránit osobní údaje před jejich zcizením a následným zneužitím.
Toto nařízení přináší celou řadu nových pravidel. V případě jejich nedodržení pak
hrozí vysoké sankce.
Aktivity Centra společných služeb při Svazku obcí Milevska

Aktivity dotačních
CSS
- monitoring
titulů (komunikace, požární nádrže, sakrální stavby)
- zpracování žádostí o dotace (kultura, hasiči, sport)
- příprava společných projektů Svazku obcí Milevska
- odborné poradenství (rozpočtové dokumenty, zákon č. 14/2017 Sb.,
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zákon č. 106/1999 Sb.)
- vypracování vnitřních směrnic
- společné nákupy (odborné publikace, telekomunikační služby)
- poskytnutí vzorových dokumentů (směrnice pro zadávání VZMR, spisový a skartační
řád, nájemní smlouvy)
- organizace společných setkání v rámci projektu
- zajištění propagace členských obcí
- organizace setkání, pracovních schůzek (dopravní obslužnost, GDPR)
- spolupráce s městem Milevskem na projektu Živé Milevsko

Bc. Michaela Hrnečková
manažerka CSS

tel.: 602 528 913
Šárka Máchová, DiS.

specialista pro rozvoj mikroregionu

tel.: 725 552 287
email:
svazek.milevsko@seznam.cz

Členské obce svazku opět vybaveny mobiliářem
Svazek obcí Milevska realizoval v roce 2017 v rámci Programu obnovy
venkova za finanční podpory Jihočeského kraje další společný projekt.
Jedním z cílů projektu bylo pořízení mobiliáře do pěti členských obcí svazku.
Každá z obcí byla vybavena třemi lavičkami, stolem, odpadkovým košem,
stojanem na kola a informační tabulí. Mobiliář byl umístěn na veřejných
prostranstvích v obcích Jetětice, Jickovice, Kučeř, Květov a Rukáveč, která je
jednou z místních částí města Milevska. Mobiliář byl situován v bezprostřední
blízkosti cyklotras, které propojují jednotlivé obce mikroregionu Milevsko.
Uzavřela se tak poslední etapa pořízení mobiliáře do všech členských obcí
svazku, která započala v roce 2015 a následně pokračovala v roce 2016 a
2017.
Dále v rámci projektu došlo k pořízení tiskárny pro potřeby svazku i jeho
členských obcí a k realizaci dvou vzdělávacích akcí pro zástupce obcí a
zaměstnance obecních úřadů.

Gratulujeme
Starosta naší členské obce, pan Ladislav Novotný, obdržel Pamětní list Senátu Parlamentu České republiky Serve et fidelis
civitatis. Byl oceněn za svou dlouholetou práci, v Jetěticích působí jako starosta nepřetržitě již 28 let.

Společný postup členských obcí při ochraně osobních údajů
Vzhledem k tomu, že nástup účinnosti nového evropského nařízení o ochraně osobních
údajů je nevyhnutelný a nezadržitelně se blíží, nabízí Svazek obcí Milevska v rámci projektu
CSS svým členským obcím společný postup při výkonu agendy týkající se tohoto nařízení,
který by mohl být schůdným řešením pro obce našeho svazku a jimi zřizované organizace.

GDPR
General Data Protection
Regulation

Společným postupem se rozumí zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů pro
obce a jimi zřizované organizace, případně provedení vstupní analýzy stávajícího stavu
nakládání s osobními údaji.
Nové nařízení již od počátku řeší Svaz měst a obcí ČR, který se snaží pomoci a poradit
obcím mimo jiné i prostřednictví CSS při DSO. Informuje průběžně o změnách v této oblasti,
vydává konkrétní návody, formuláře či vzorové směrnice a pořádá vzdělávací semináře k
tomuto tématu. Nabízí i finanční podporu při zřízení pozice Specialista na problematiku
GDPR.

25. května 2018
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016

Právě této nabídky by rád využil i náš svazek a po dohodě se Svazkem obcí regionu
Písecko a DSO Blanicko-otavského regionu budeme postupovat v této věci společně.
Cílem je vytvoření společné pozice pověřence pro ochranu osobních údajů pro všechny
tři DSO. Do činností týkajících se agendy GDPR budou zapojeni i dosavadní pracovníci
CSS.

Semináře pro pracovníky CSS týkající se problematiky GDPR realizované v rámci projektu
Svaz měst a obcí ČR, který radí a pomáhá obcím v obasti

Titulek popisující obrázek nebo grafiku

16.11.2017

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobní údajů + GDPR

05.02.2018

GDPR - opatření týkající se auditu osobních údajů

19.03.2018

Vybrané aspekty z GDPR

Vánoce 2004 ● Ročník 1, číslo 1 ● Jméno vaší rodiny ● 242 555 019

Zápisy do prvních tříd
pro školní rok
2018/2019
Základní škola a Mateřská škola
Bernartice
www.zsbernartice.eu

pátek 6. dubna 2018
od 13:00 do 17:00 hodin
Základní škola Chyšky
www.zschysky.cz

pátek 6. dubna 2018
od 13:00 do 17:00 hodin
Základní škola Kovářov
www.zskovarov.cz

pátek 6. dubna 2018
od 13:00 do 17:30 hodin
1. základní škola T. G. Masaryka
Milevsko
www.zsmilevsko.cz

pátek 6. dubna 2018
od 14:00 do 17:00 hodin a
sobota 7. dubna 2018 od
9:00 do 11:00 hodin

Pár tipů na zajímavé akce mikroregionu
OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE 2018
18. ročník multižánrového festivalu se
uskuteční v pátek 29. června a v sobotu
30. června. Ve čtvrtek 28. června
proběhne zahajovací večírek.
Seznam účinkujících bude postupně
představován.
Novinkou letošního festivalu je VIP zóna exkluzivní výhled na pódium, samostatný
stan s posezením, pivem do skla a vlastním
WC.
Cena vstupenky na celý festival (včetně
zahajovacího večírku) v limitované edici za
490,- Kč (VIP zóna za cenu 900,- Kč), cena
vstupenky na pátek či sobotu za 350,- Kč a
cena vstupenky na čtvrteční večírek za
100,- Kč.
Vstupenky lze zakoupit přímo na webu
www.prestenice.cz nebo v Turistickém
informačním centru Milevsko a v kanceláři
Domu kultury Milevsko.

2. základní škola J. A. Komenského
Milevsko
www.2zsmilevsko.cz

pátek 6. dubna 2018
od 14:00 do 18:00 hodin a
sobota 7. dubna 2018 od
9:00 do 11:00 hodin
Základní škola a Mateřská škola
Sepekov
www.zssepekov.cz

pátek 6. dubna 2018
od 15:00 do 18:00 hodin a
sobota 7. dubna od 9:00 do
10:30 hodin

HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2018
Další ročník Hostínského divadelního léta, který se koná na louce v Hostíně u Kovářova,
začíná ve čtvrtek 9. srpna a končí v neděli 12. srpna.
Festival je vždy zahájen koncertem nějaké významné osobnosti české hudby. Na pódiu se
pak vystřídají jak profesionální, tak i ochotnické divadelní soubory.
Tradičně jsou součástí festivalu i divadelní představení pro děti.
BRANICKÉ HELIGONKY
V kulturním domě v Branicích se 14. dubna 2018 od 14:00 hodin uskuteční každoroční
setkání harmonikářů. Na akci srdečně zvou organizátoři "Sousedé 95".
STAROČESKÁ POUŤ
Český svaz žen Sepekov pořádá v sobotu 9. června 2018 v parku u kostela v Sepekově
staročeskou pouť s ukázkami starých i novodobějších řemesel.
XXIII. JIHOČESKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL KOVÁŘOV 2018
Ve dnech 1. - 3. června proběhne další ročník tradičního jihočeského festivalu v Kovářově.

Vypracovala:

Šárka Máchová, DiS.

Milevsko dne 29.3.2018

