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„CHOPOS se stal dopravní firmou pro svoz BRO z území členských obcí“
DSO CHOPOS spustil v létě systém svozu BRO
pro území 14 obcí. Za tímto účelem se dobrovolný svazek stal také dopravní firmou, která provozuje „vnitro územní“ nákladní dopravu. Obce jsou
vybaveny velkoobjemovými kontejnery o objemu
6,3 m³, které jsou DSO dle potřeby vyváženy do
regionálních kompostáren. Dále jsou obce vybaveny výkonným štěpkovačem zn. Timberwolf TW
230DHB, kterým je dle potřeby zpracována dřevní
hmota až do tloušťky 160 mm a drtičem BRO zn.
CARAVAGGI BIO 800. Obce si na řadě míst vyčleňují
pozemky, na které postupně umísťují kontejnery.
Zpevňují se také plochy, nebo staví kóje. Jedná se
o zcela novou službu, která nemá v regionu podobný
příklad. Obyčejně si obce sjednávají služby s externími
dodavateli za komerční ceny. Nyní si výdaje určují
sami a tvorbu ceny mají 100% pod kontrolou. Kontejnery jsou opatřeny texty, které informují občana,
k jakému účelu slouží a co do nádoby patří (viz obrázek).
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První zkušenosti ze služeb pověřence GDPR
v mikroregionu CHOPOS
Od 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES. Tento poněkud složitý název u nás zdomácněl
v anglické zkratce GDPR.
Zjednodušeně řečeno toto Nařízení upravuje to, jakým způsobem se má nakládat a jak chránit osobní údaje fyzických osob.
Obcím a dalším orgánům veřejné moci ukládá Nařízení též
povinnost ustavit pozici tzv. pověřence GDPR, který bude dohlížet na nakládání s osobními údaji. V rámci DSO CHOPOS byla
zřízena pracovní pozice pověřence GDPR od 1. 4. 2018. Tuto
službu se rozhodlo využít 16 obcí a dále 8 příspěvkových organizací, nebo organizačních složek obcí (je mezi nimi 6 školských
zařízení, jedna dětská skupina a jeden poskytovatel sociálních
služeb). Celkem tedy pověřenec GDPR pracuje pro 24 veřejných subjektů na území mikroregionu CHOPOS.
Jak vlastně vypadá práce pověřence a jeho spolupráce
s druhou stranou, si můžeme ukázat na příkladu jednoho
obecního úřadu. Nejde o konkrétní úřad, spíše se jedná
o obecné zkušenosti a příklady z praxe. Při první návštěvě úřadu se pověřenec pokusí sestavit, spolu se starostou a případně
se zastupiteli či dalšími pracovníky úřadu, soupis všech agend,
které jsou na příslušném úřadě vedeny a v nichž se vyskytují
nějaké osobní údaje. Jako příklad některých agend můžeme
uvést např. evidenci obyvatel, knihovnu, místní poplatky, účetnictví, smlouvy, apod. Existují úřady, které mají okolo 15
agend, ale některé jich mají více než 20.
Velice důležité je určit, za jakým účelem jsou v jednotlivých
agendách vedeny osobní údaje fyzických osob. Pověřenec určí,
zda je to z důvodu splnění povinnosti podle nějakého zákona,
či z důvodu plnění smlouvy, nebo z oprávněného zájmu úřadu,
či na základě získaného informovaného souhlasu od fyzické
osoby. Praxe ukazuje, že většina agend na obecních úřadech je
vedena z důvodů zákonné povinnosti, či z důvodů plnění
smlouvy.
Dále pověřenec zjišťuje, které konkrétní osoby mají
k jednotlivým agendám přístup, kam jsou případně osobní
údaje dále předávány a jakým způsobem jsou jednotlivé agendy a osobní údaje v nich zabezpečeny proti zneužití, případně
odcizení. Je též nutné určit, kdo má oprávněné přístupy
k jednotlivým počítačům a jiným elektronickým médiím na
úřadě, kdo má oprávněné přístupy do jednotlivých kanceláří,
budovy úřadu, či případně k elektronickému zabezpečení úřadu.
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Všechna tato zjištění jsou zapisována do tzv. záznamů o činnostech. Cílem je to, aby každá agenda měla svůj záznam o činnostech tak, aby bylo na první pohled zřejmé, jakým způsobem
a na základě čeho je agenda vedena, jaké se v ní vyskytují
osobní údaje fyzických osob, kam jsou případně osobní údaje
předávány, kdo má do agendy oprávněný přístup a jak je agenda zabezpečena proti zneužití či odcizení. Nutno říci, že každá
změna chodu úřadu se projeví i na změně záznamu o činnostech (např. odchod zaměstnance, změny po komunálních volbách, apod.). Jde tedy o živý dokument, který je třeba měnit
vždy na základě změny aktuální situace na úřadě.
Pověřenec ke každé agendě napíše své doporučení, co je třeba
konkrétně zlepšit či změnit tak, aby došlo k souladu
s Nařízením. Dále ještě pověřenec vypracovává analýzu celého
úřadu, kde jsou shrnuty poznatky a doporučení k jednotlivým
agendám, ale též i doporučení a poznatky k chodu úřadu jako
celku.
Z dosavadní praxe v DSO CHOPOS lze říci, že nebylo zjištěno
žádné závažné porušení Nařízení, nebo nějaké neoprávněné
nakládání s osobními údaji. Nedostatky, které byly zjištěny, se
nejčastěji týkají povinnosti poučit oprávněné osoby o nakládání
s osobními údaji a doplnění či aktualizace vnitřních předpisů
úřadů.
Na začátku spolupráce pověřence s jednotlivými obcemi, jejich
příspěvkovými organizacemi či organizačními složkami bylo
více nejasností, jak k Nařízení přistoupit. Postupně však obě
strany docházejí k tomu, že velká většina procesů v oblasti
ochrany osobních údajů je dobře nastavena již z minulosti,
z doby před účinností Nařízení. Spolupráce s pověřencem pomohla tyto procesy nějak utřídit, pojmenovat je, stanovit odpovědnosti a kontrolní mechanismy.
Ukazuje se, že právě utřídění a pojmenování jednotlivých
agend s osobními údaji je pro práci volených zástupců samospráv, případně zaměstnanců samospráv velmi důležité, protože je to dále posouvá k uvažování o tom, jak lépe chránit osobní údaje. Někteří na to jdou skutečně, jak se říká z gruntu
a posilují i zabezpečení kanceláří, popřípadě budov (jak ukazuje
na další stránce foto z Teplýšovic). Ale možná důležitější než
nějaké mříže a alarmy je stanovení konkrétních kompetencí
a odpovědností při nakládání s osobními údaji. Navíc v době,
kdy téměř veškerá práce na úřadech probíhá elektronickou
cestou, se ukazuje, že mnohem důležitější je to, jakou máme
každý odpovědnost a obezřetnost při práci s elektronickými
médii. Zde nepomůžou žádné mříže nebo zámky. I různá počítačová zabezpečení a programy na ochranu dat jsou velmi silně
závislá na tom, jakým způsobem na počítači pracujeme.
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Navíc i obce I. stupně mají povinnost zjišťovat potřebnost
sociální práce pro své spoluobčany, ale nějaký jednotný
výklad, jak to dělat v praxi, neexistuje. Výše zmíněný projekt zajistí pro všechny obce potřebného odborníka se
vzděláním podle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách. V současné době navíc panuje mezi obcemi v DSO
shoda o tom, že po skončení projektu jsou ochotny spolufinancovat dále tuto společnou službu.
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Proto pověřenec připravuje na podzim 2018 školení o tom, jak
pracovat s elektronickými médii tak, aby byly minimalizovány
možnosti nějakých úniků dat, či jiných škod. Školení bude určeno
nejen starostům a zastupitelům, ale i zaměstnancům úřadů,
případně pracovníkům příspěvkových organizací a organizačních
složek.
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DSO CHOPOS na poli sociální práce
S největší pravděpodobností bude od května roku 2019
realizován projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“. Projekt by měl výrazným způsobem
posílit práci s cílovou skupinou osob sociálně vyloučených, nebo ohrožených sociálním vyloučením. Díky
projektu bude minimálně po dobu 36 měsíců fungovat
pracovní pozice koordinátora sociální práce, mezi jehož
hlavní povinnosti bude patřit práce s lidmi, kteří se nacházejí v obtížných sociálních situacích a nejsou schopni
si s nimi sami poradit. Úkolem koordinátora by mělo být
aktivní vyhledávání takových osob a jejich co nejrychlejší a nejúčinnější nasměrování k řešení a pomoci v jejich
obtížných situacích. To vše by se mělo dít ve spolupráci
s příslušným obecním úřadem. Na území mikroregionu
tak vznikne jednotný systém práce v sociální oblasti.
Cílem je i udržení této služby po skončení dotačně podpořeného projektu.
Na území mikroregionu žije okolo 8 000 obyvatel. Na
tomto vzorku obyvatelstva už lze uplatnit obecný názor
o tom, že 2- 3 % obyvatelstva jsou nějakým způsobem
ohroženy sociálním vyloučením. Může to být z důvodu
vrozeného či získaného zdravotního postižení, z důvodů
finanční, bytové, či jiné krize, různých závislostí, osamělosti, stáří, apod. Velká většina případů sociálního ohrožení nemá jen jeden důvod, často se jedná o kombinaci
více důvodů.
Stále více se ukazuje, že i na nejmenších obcích je vhodné mít na tomto specifickém poli nějakého odborníka,
protože často není v silách starosty či zastupitelů tuto
kompetenci vykonávat.

Skupinový vodovod
CHOPOS se bude stavět
Plány dovést pitnou vodu do části území mikroregionu
CHOPOS se konečně mění ve skutečnost. Dne 1. 8. 2018
byla společnému projektu přiznaná dotace, a tak se
může začít stavět. Letos musíme vybrat dodavatele
stavby. V příštím roce bude zahájena výstavba, která
nám řadě z nás vyřeší současný, ale hlavně budoucí
problém s nedostatkem pitné vody. Nyní je nezbytné,
aby každý majitel nemovitosti z obcí, které se budou
připojovat, projevil zájem o dovedení pitné vody ke své
nemovitosti. Letošní rok nám drastickým způsobem
naznačuje, jak je těžké bez vody žít, cokoliv s vodou
dělat, chovat či pěstovat. Ryby v rybnících hynou, koryta
potoků vyschla a prognóza, že se to jednou zlepší, je
nejistá.
Jaké budou podmínky našeho připojení na veřejný vodovod? Kolik nás bude připojení na vodovod stát?
Za jakých podmínek se připojí občan na vodovod nyní
a za jakých později?
Jak drahá či levná bude voda?
Starostové sedmi obcí se dne 13. 8. 2018 sešli
a dohodli se na stejných pravidlech. Zazněly zde různé
varianty, nakonec byly dohodnuty podmínky, které jsou
maximálně šetrné k Vaší (naší) peněžence.
Dohodlo se např. to, že žádná ze sedmi obcí nebude do
doby kolaudace vodovodu požadovat od občanů příspěvek navíc, i když by se tím snížily vysoké nároky na obecní
rozpočty. Přitom v řadě obcí jde o běžnou praxi.
Věříme, že díky tomu se na veřejný vodovod připojí každý. Už jen proto, že pozdější připojení těch, co by váhali
a při výstavbě vodovodu se hned nepřipojili, bude dražší a
komplikovanější.
Výčet osad, které se budou připojovat na společný vodovod: Bezděkov, Bořeňovice, Čakov, Čeňovice, Chotýšany,
Křešice u Divišova, Mačovice, Mžížovice, Ostředek, Tatouňovice, Teplýšovice, Struhařov, Vlkov, Vranov, Vranovská Lhota.
S občany se teď intenzivně jedná prostřednictvím místních periodik a veřejných schůzí.
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