
 

 

 Z á p i s  
 

ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví , které se uskutečnilo dne 20 . 2. 2018 od 

10:30 v kanceláři místostarosty města Chotěboř. 

 

 

Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

Ing. Zdeněk Janovský  Chotěboř 

   Ing. Aleš Uttendorfský  Havlíčkova Borová 

    Ing. Miloš Uchytil  Nová Ves u Chotěboře 

   Václav Jarolím  Uhelná Příbram 

    Jan Martinec   Ždírec nad Doubravou 

   Dagmar Vaňková  Jeřišno 

 

 Omluveni:   

 

Hosté:  Gabriela Čapková  pracovnice CSS  

    

 

Zapisovatel: Ing. Dita Benáková  tajemník SVOP 

 

 

     Program jednání:    

   1) Schválení programu 

2) Ověřovatelé zápisu 

3) GDPR 

4) Odpadové hospodářství 

5) Různé 

6) Diskuse 

7) Závěr 

  
1. Schválení programu 

Václav Venhauer zahájil jednání v 10:30 hod. a přítomné seznámil s navrženým 

programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení 4: Představenstvo schvaluje program zasedání Představenstva SVOP. 

 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel: 0 

 

2. Ověřovatelé zápisu 

Jan Martinec 

Dagmar Vaňková 

 

Usnesení 5: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 



 

 

3. GDPR 

Tajemnice Dita Benáková seznámila členy Představenstva s tím, že paní Helena H. 

zaměstnaná u Svazku na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu chce ukončit svůj 

pracovní poměr. S tím souvisí i zajištění služby implementace Obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR) a služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto službu není možné v tuto chvíli 

z důvodu nedostatku personální kapacity plně zajistit. Službu je potřeba zajistit pro 11 

obcí Svazku, které dosud nevyužily nabídku SMS ČR či nabídku jiných subjektů jako 

jsou např. právní kanceláře. Po diskuzi předseda Svazku navrhnul, že se pokusí prověřit, 

zda je u SMS ČR nějaká volná kapacita a jaké by zde byly podmínky poskytování této 

služby. Tajemnice má za úkol co nejdříve sehnat za paní Helenu H. náhradu na pozici 

Specialista pro rozvoj mikroregionu. 

 

4. Odpadové hospodářství 

Předseda seznámil členy představenstva s cenovou nabídkou Technické a lesní správy 

Chotěboř s.r.o. za skládkování odpadů z území Svazku obcí Podoubraví. Podotknul, že 

bychom potřebovali získat cenovou nabídku do roku 2025 tak, jak jsme poptávali, nikoliv 

pouze pro rok 2018. Tajemnice zajistí u pana jednatele TELES cenovou nabídku do roku 

2025. Pan starosta Martinec uvedl, že Sdružení obcí mikroregionu Hlinecka je připraveno 

přijmout nové členy do svého DSO za účelem řešení problematiky odpadového 

hospodářství. Zde bude záležet na rozhodnutí jednotlivých obcí, zda tuto možnost využijí. 

Členové představenstva se shodli na tom, že odpadové hospodářství členských obcí 

SVOP je potřeba vyřešit do konce roku 2018. 

 

5. Různé 

Předseda seznámil členy představenstva s nabídkou vydavatele Moravia magazínu. 

Nabídka se týkala propagace našeho mikroregionu v magazínu Moravia, který je 

k dispozici na letištích, recepcích hotelů apod. Jednalo by se o prezentaci formátu A4, o 

který by se Svazek dělil s MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. Zvýhodněná cena při 

objednávce do 31.3.2018 je 18 150 Kč včetně DPH. Pro SVOP by se jednalo o polovinu 

této částky, tedy cca o 9 100 Kč s DPH. 

Po krátké diskusi představenstvo rozhodlo, že tuto nabídku Svazek obcí Podoubraví 

nevyužije. 

 

6. Diskuse 

Diskusi vedli členové Představenstva ke každému bodu zvlášť. 

 

7. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.  

 

 Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírec nad Doubravou 

 

 Ověřil elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

 V Chotěboři 20. 2. 2018 

 Zapsal: Ing. Dita Benáková 


