Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DSO TIŠNOVSKO č. 1/2018
konané dne 20. 2. 2018 od 16:30 hod.

Místo konání: sál, 2. patro OÚ Předklášteří
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zahájení – technické záležitosti
Schválení rozpočtu svazku DSO Tišnovsko na rok 2018
Inventarizační zpráva za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
Schválení podání záměru společných projektů DSO ( TyJáTr FEST 2018, Pořízení
technického zázemí pro obce Tišnovska, DSO Tišnovsko-kontejnery na separované
druhy odpadu z OPŽP)
Schválení dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
GDPR - praktické a konkrétní doporučení k analýze a revizi osobních údajů
Různé, diskuse
Závěr

1. Zahájení – technické záležitosti (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení
navrženého programu jednání):
Jednání členské schůze v 16.30 hod zahájil předseda DSO Tišnovsko pan Ladislav Tichý. Po přivítání
všech přítomných i hostů, oznámil řádné svolání a vyhlášení jednání Členské schůze, přítomnost 31
členů a prohlásil členskou schůzi za usnášeníschopnou.
Dále přivítal zástupce SMO ČR Mgr. Jaroslava Šlechtu, experta na komunikaci v rámci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" a starostu obce Košíky.
K předloženému návrhu programu podal návrh k doplnění 2 bodů. K návrhu této úpravy neměl nikdo
připomínky. Proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh upraveného programu jednání:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Schválení rozpočtu svazku DSO Tišnovsko na rok 2018
3. Rozpočtové opatření č. 1/2018
4. Inventarizační zpráva za rok 2017
5. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
6. Schválení podání záměru společných projektů DSO ( TyJáTr FEST 2018, Pořízení technického
zázemí pro obce Tišnovska, DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu z OPŽP)
7. Schválení dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
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8. Změna Stanov DSO Tišnovsko
9. Různé, diskuse
10. GDPR
11. Závěr
Předseda DSO Tišnovsko Ladislav Tichý za ověřovatele zápisu navrhl: Ing. Pavla Vejrostu a pana
Radomíra Pavlíčka, za zapisovatelku stanovil: PhDr. Miriam Jedličkovou.
Návrh usnesení č.: 01/2018/01
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje upravený program jednání Členské schůze č. 1/2018 a za
ověřovatele zápisu schvaluje Ing. Pavla Vejrostu a Radomíra Pavlíčka, zapisovatelkou stanovuje
PhDr. Miriam Jedličkovou.
Hlasování č. 1:pro:31,
proti:0,
zdržel se: 0 (přítomno 31 )
Usnesení bylo přijato

2. Schválení rozpočtu svazku DSO Tišnovsko na rok 2018
Účetní svazku paní Gabriela Špačková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018.
Konstatovala, že v navrhovaném rozpočtu jsou zahrnuty příjmy ve výši 1 737 500,- Kč a v rámci
financování také prostředky z minulých let ve výši 214 000,- Kč, které jsou ve výdajích určeny na
dokončení projektu svazkové MŠ, činnost centra společných služeb, dále na další ročník TyJáTr Festu
a výdaje spojené s projektem SMO.
Členský příspěvek pro rok 2018 činí 15,- Kč / na obyvatele členské obce.
K návrhu rozpočtu neměl nikdo připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usnesení č.01/2018/02:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje rozpočet DSO Tišnovsko na rok 2018, dle přílohy č.1
zápisu.
Hlasování č. 2: pro 31,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 31 )
Usnesení bylo přijato

3. Rozpočtové opatření č. 1/2018
Účetní svazku p. Špačková seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.1/2018 viz.
příloha č. 2. V tomto rozpočtovém opatření byla navržena úpravu příjmu v rámci příspěvku od obce
Rašov ve výši 3 500,- Kč a příspěvky 17 obcí za spolufinancování projektu z OPŽP (1.platba Smlouvy o
partnerství) ve výši 27 200,- Kč. Výdaje jsou upraveny v rámci § 3636 - územní rozvoj ve výši 30 700,Kč.
Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení 01/2018/03:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy č. 2 zápisu.
Hlasování č. 3: pro 31
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 31)
Usnesení bylo přijato

4. Inventarizační zpráva za rok 2017
Účetní svazku paní G. Špačková seznámila přítomné se závěrečnou zprávou o inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků DSO, která byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o
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inventarizaci závazků a majetků a vnitroorganizační směrnicí o inventarizaci. Inventarizační zpráva za
rok 2018 byla zpracována dne 30.1.2018. Za organizaci, řízení a provedení organizace inventarizace
majetku odpovídá inventarizační komise ve složení: předseda komise Ing. Jiří Mráz a členové komise
– Ladislav Tichý, Gabriela Špačková, Ing. David Lacina. Komise provedla inventarizaci hmotného a
nehmotného majetku, závazků a pohledávek se závěrem, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi
účetním (dokladovým) a fyzickým (skutečným) stavem.
Návrh usneseni č.01/2018/04:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje výsledek inventarizace a inventarizační zprávu za rok
2018, dle přílohy č. 3 zápisu.
Hlasování č. 4: pro 31,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 31)
Usnesení bylo přijato

5. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
Manažerka svazku p. Jedličková v souvislosti s plněním povinnosti dle ustanovení § 18 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předložila členské schůzi
Tišnovsko ke schválení Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2017, dle přílohy č. 4 zápisu.
Současně prezentovala i sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999
Sb., který je přílohou výroční zprávy č. 5 zápisu.
Výroční zpráva bude zveřejněna po schválení členskou schůzi 20.2.2018 na elektronické úřední desce
i na webových stránkách svazku Tišnovsko.
Návrh usneseni č.01/2018/05:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017, dle
přílohy č.4 zápisu.
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na
účetní období roku 2018, dle přílohy č.5 zápisu.
Hlasování č. 5: pro 31,

proti 0,

zdržel se 0 (přítomno 31)

Usnesení bylo přijato

6. Schválení podání záměru společných projektů DSO ( III.ročník TyJáTr FESTu na Tišnovsku,
Pořízení technického zázemí pro obce Tišnovska, DSO Tišnovsko-kontejnery na separované
druhy odpadu z OPŽP)
Manažerka svazku p. Jedličková informovala přítomné, že Rada svazku na svém jednání 14.2.2018
schválila podání žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018, ČEZ:
1) Program rozvoje kultury a památkové péče v roce 2018 JMK – projekt DSO s názvem „ III. ročník
TyJáTr FESTu na Tišnovsku“. Projekt TyJáTr FEST se již stal tradičním kulturním festivalem DSO
Tišnovsko. Zájem účinkujících i návštěvníků stále roste. Uvedla, že letos se festival posouvá na 2.
zářijový víkend kvůli personálním a technickým podmínkám účinkujících. Třetí ročník se proto
uskuteční v termínech od 7.9. – 9.9.2018 v obcích svazku: Šerkovice, Kuřimská Nová Ves a městys
Lomnice. Celkové předpokládané uznatelné náklady na projekt tohoto roku činí částku 280 500,- Kč,
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dotace z JMK činí max. 50% z uvedené částky. Předpokládaný počet účinkujících v III. ročníku se
vyšplhá až na 300 osob ( dospělých a dětí).
2) Program podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2018 – DT 6, společné integrované projekty.
Manažerka představila přítomným projekt s názvem „Pořízení zastřešení mobilního pódia pro obce
Tišnovska“. Cílem akce je pořízení obloukového zastřešení mobilního pódia o velkosti 8x6 m. Jedná
se o jednoduchou modulární konstrukci ze standardních traverz LITEC, včetně plachty ze
samovznášecího materiálu Class II. Standardní oblouková střecha o hmotnosti 455kg je ekonomickou
variantou zastřešení na pevných nohách. Součástí projektu je i pořízení provzdušných výkrytů z PVC
síťoviny pro obloukovou střechu, 1x záda a 2x boky. Produkty LIVTEC vyhovují všem mezinárodním
standardům, jsou testovány a certifikovánny u mezinárodně uznávaných institucí TUV SUD Germany,
SLV GSI Germany, DVS Zert Germany a dalších. Celková částka uznatelných nákladů na projekt činí
652 190,- Kč. Maximální výše dotace JMK činí 250 000,- Kč. Manažerka uvedla, že před tvorbou
projektu proběhl mailovou korespondencí krátký průzkum zájmu a využití v obcích Tišnovska a do 2
týdnů byl zájem o tento projekt v 80% potvrzen. Technickým zázemím ( skladování) konstrukce bude
zajištěno v obci Dolní Loučky, personální zajištění montáže a demontáže na DPČ zajistí pro obce DSO.
V případě, že bude projekt úspěšný, bude ČL dále společně projednávat způsob a výši
spolufinancování. Cílem je umožnit půjčování podia se zastřešením pro členské obce ZDARMA,
nastavit systém a podmínky půjčování ( v další fázi projektu).
Tato akce je součástí celkového projektu s názvem „ Zajištění technického zázemí pro obce
Tišnovska“ Pod tento projekt spadá tedy 1) projekt na zastřešení –viz. žádost o dotaci na JMKPRV DT6
a 2) pořízení mobilního pódia pro obce DSO Tišnovsko.
3) Nadace ČEZ –na druhou část projektu „Zajištění technického zázemí pro obce Tišnovska“( podium)
připravilo centrum služeb žádost o dotaci na projekt „ Pořízení mobilního pódia pro obce DSO
Tišnovsko“. Cílem je pořízení profesionálního mobilního pódia tj. systému podeset, ze kterých lze
sestavit pódium nebo jeviště, taneční parket či divadelní plochy. Pódium tvoří 20 ks standardních
podeset o rozměru 200x100 cm. Realizací tohoto projektu pořídíme i všechny další technické a
technologické součástí ke stavbě pódia o rozměru 5x6 m, zábradlí v pozinkovaném provedení, schody
a zábradlí pro schody. Celková částka projektu činí 375 708,- Kč. DSO Tišnovsko žádá o 100% dotaci
na projekt. Proběhla diskuse – Ing. Šenkyříková – městys projednával podium a doporučuje požádat
o větší velikost.
4) OPŽP – projekt „ DSO Tišnovsko – kontejnery na separované druhy odpadu“. Manažerka
v stručnosti přítomné informovala o zpracovaném projektu, do kterého se zapojilo 17 obcí a uvedla,
že projektová žádost je připravena k odeslání na OPŽP. Uvedla, že dle výstupů analýzy potenciálu
produkce odpadů je nyní kapacita stanovena na 90 tun. Ta se musí naplnit minimálně ze 75%, takže
se produkce papíru, plastu, skla, kovů, bioodpadů a objemného odpadu musí navýšit o 67,5 tun.
Bodové hodnocení projektu je takto na 57 bodech. V případě tedy, že nějaké obce, městyse mají
ještě zájem o navýšení, popř. rozšíření požadavek, popř. nové obce o připojení k projektu, je to
poslední možnost. V tom případě, by bylo pravděpodobné i navýšení tun a zvýšení bodovacího
hodnocení projektu.
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Přítomní se nevyjádřili. Na členskou schůzi se dostavil starosta z obce Malhostovice- Petr Grünwald a
p. Špačková, obec Hradčany.
Návrh usneseni č.01/2018/06:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje podání žádostí o dotaci svazku na projekty: „Pořízení
mobilního pódia pro obce DSO Tišnovsko“ z Nadace ČEZ, „ Pořízení zastřešení mobilního pódia pro
obce Tišnovsko“ z PRV JMK, „ DSO Tišnovsko- kontejnery na separované druhy odpadu“ z OPŽP a
projekt „ III. ročník TyJáTr FESTu na Tišnovsku“ z rozpočtu JMK pro rok 2018.
Hlasování č. 6: pro 33,

proti 0,

zdržel se 0 (přítomno 33)

Usnesení bylo přijato

7. Schválení dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
Manažerka svazku: při jednání s poskytovatelem dotace MPSV se podařilo dojednat a následně
schválit Svazu měst a obcí změnu v projektu „Centra společných služeb“, která umožňuje rozšíření
CSS o 0,4 úvazku na specialistu / pověřence pro ochranu osobních údajů.
Dodatek nenavyšuje spoluúčast DSO dle uzavřené smlouvy o spolupráci. Dodatek nenavyšuje
předfinancování DSO.
S podpisem dodatku dojde k navýšení počtu vykazovaných aktivit o 20 za kvartál. Specialista by se
měl primárně věnovat oblasti ochrany osobních údajů. Aktivity k této oblasti budou zároveň počítané
mezi odborné aktivity.
Manažerka svazku uvedla, že specialista bude orientován na pomoc při implementaci GDPR (tvorbě
analýz atd) všem obcím, které projeví zájem o pověřence GDPR.
Na základě zaslané nabídky o sdíleného pověřence GDPR pro členské obce byl mezi přítomnými
proveden předběžný průzkum zájmu obcí k zajištění této činnosti.
Návrh usneseni č.01/2018/07:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje Návrh dodatku č.3 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg.č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0./15_019/0003017, dle přílohy č. 5 zápisu.
Hlasování č. 7: pro 33,

proti 0,

zdržel se 0 (přítomno 33)

Usnesení bylo přijato

8. Změna Stanov DSO Tišnovsko
Manažerka svazku p. Jedličková přítomné seznámila se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, které
v rámci právního zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů dobrovolnému svazku obcí
doporučuje změnu stanov. Činnost pověřence je zcela nová, specifická, jejím předmětem není ryzí
„administrativa“, ale spočívá více v poradenské podpoře.
Dle metodického stanoviska MV nahrazují stanovy DSO, v nichž je výslovně zmíněn pověřenec,
smlouvu, která by jinak s externím pověřencem musela být uzavřena. Uvedení pověřence ve
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stanovách je žádoucí i pro účely případné kontroly ze strany ÚOOÚ, jak obec plní povinnosti mít
pověřence. Výslovné zakotvení pověřence ve stanovách dává také z výše uvedeného důvodu i právní
jistotu všem obcím (členům DSO Tišnovsko), že skutečně mohou služeb dobrovolného svazku obcí
jakožto pověřence využívat, a zároveň, že se musejí také podílet na financování této činnosti.
Navrhovaná změna v stanovách se týká rozšíření předmětu činnosti svazku v článku č. IV o bod č. 4
v znění:
„Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko rozšiřuje činnost svazku o plnění úkolů vyplývajících z Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v podmínkách obcí pro všechny členské obce svazku Tišnovsko.
V souvislosti s tímto nařízením zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.“

Další navrhovaná změna ve stanovách je úprava článku VII v bodě č. 4 v znění:
„ Pokud dojde k jakékoliv změně stanov, je předseda povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně všem
členům svazku a příslušnému krajskému úřadu.“
Manažerka požádala přítomné o urychlené dodání výpisů ze zasedání zastupitelstev obcí ze schválení
upravených stanov, která byla členskou schůzi svazku projednána a schválená 20.11.2017.
Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usneseni č.01/2018/08:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje změnu ve Stanovách Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko,
konkrétně v článku IV, bod č.4 a změnu v článku VII, bod č. 4, dle přílohy č. 6 zápisu.
Hlasování č. 8: pro 33,

proti 0,

zdržel se 0 (přítomno 33)

Usnesení bylo přijato

9. Různé, diskuse
1) Svazková školka – pan Pavlíček seznámil přítomné členy s aktuální situací projektu Svazková školka
VENKOV Železné. Uvedl, že aktuální výdaje za projekt činí 808 800,- Kč. Táto částka byla v rámci
finanční podpory JMK podpořena dotací ve výši 550 000,- Kč.
Dále informoval, že v rámci podané žádosti o dotaci na MŠMT proběhlo i výběrové řízení na
provedení stavby školky – v současnosti je výběrové řízení v stadiu schvalovacího procesu.
Předpokládaná vysoutěžená cena včetně DPH činí 16 190 504,- Kč , spoluúčast činí 17%,tj. 2 725 385,Kč. Příspěvek obce (6 zapojených obcí) na jedno garantované místo byl mírně navýšen na částku
52 930,- Kč. O dalších informacích bude následně informovat prostřednictvím webu svazku nebo
zapojených obcí.
2) Destinační společnost Brno a okolí : manažerka svazku v návaznosti na jednání ze dne 4.12.2017,
kde byli prezentací p. Buriana představeny cíle a zaměření destinační společnosti Brno a okolí,
vyplynulo, že před schválením přistoupení bude tato záležitost projednána individuálně na
zastupitelstvech členských obcí. Na základě této skutečnosti vyzvala přítomné k další diskusi popř.
otázkám, které je nutné před hlasováním projednat. Nikdo neměl zájem o diskusi, proto bylo
přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
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Návrh usneseni č.01/2018/09:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje přistoupení svazku Tišnovsko do Destinační organizaci
Brno a okolí.
Hlasování č. 9: pro 26,
proti 0,
zdržel se 7 (přítomno 33)
Usnesení bylo přijato
3) Petice za možnost podpory ambulance klinické psycholožky v Kuřimi: manažerka svazku seznámila
přítomné s petici, která se týká iniciativy klinických psycholožek, působících na poliklinice v Kuřimi. Ty
se rozhodli opětovně oslovit formou petice zdravotní pojištěny poté, co byla jejich žádost o hrazení
služeb klientům psychologické poradny odmítnutá s odkazem na dostatečné pokrytí v regionu.
Petice byla předaná přítomným k vyjádření podpisem.
Následně bude předána Mgr. Jandové z MPSV ČR.
4) Pozvánka na 1.repre PLES DSO: předseda svazku p. Ladislav Tichý pozval všechny přítomné na první
reprezentační ples svazku Tišnovsko, který se uskuteční dne 17.března 2018 v sokolovně v Dolních
Loučkách.
5) Účetní svazku paní Špačková požádala přítomné o projednání schválení převodu nedokončeného
majetku akce Svazková MŠ VENKOV Železné ve výši zůstatku účtu 042 0100 z majetku svazku DSO
Tišnovsko do majetku obce Železné, na kterou bylo převedeno investorství akce. Současně bude také
převedena nevyčerpaná část investičních příspěvků od obcí na tuto akci. Převod bude účetně
uskutečněn do konce března 2018.
Návrh usneseni č.01/2018/10:
Členská schůze DSO Tišnovsko schvaluje převod nedokončeného majetku akce Svazková MŠ
VENKOV Železné, ve výši zůstatku účtu 042 0100 z majetku svazku DSO Tišnovsko do majetku obce
Železné a převod nevyčerpané části investičních příspěvku od obcí na tuto akci.
Hlasování č. 10: pro 33,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 33)
Usnesení bylo přijato

10. GDPR
Předseda svazku představil přítomným paní Mgr. Sobkovou ze SMO ČR, která zajišťuje odborné
právní poradenství, a je garantem pro GDPR ve svazku města a obcí, a byla na členskou schůzi
pozvána pro podporu a prezentaci praktických doporučení k analýze a revizi osobních údajů, tedy
problematiky GDPR v obcích Tišnovska. Na tuto rozpravu byli pozvání i představitelé nečlenských obcí
svazku Tišnovska, kteří se k přítomným v krátké době připojili.
Po vyčerpávající prezentaci, která se týkala zprvu základných pojmů osobních údajů, přes zákonnost
zpracování osobních údajů, práv subjektů osobních údajů, se přítomní i formou bohaté diskuse
propracovali ke stručnému postupu při implementaci GDPR. Následně Mgr.Sobková konkrétně a
věcně vysvětlila a provedla přítomné dokumentem, který připravilo SMO ČR pro CSS jako jednu
z šablon, tj. agendový list.
Po bohaté diskusi a ukončené přednášce paní Mgr. Sobkové, manažerka CSS přítomné na základě
podnětu od starosty obce Všechovice, který měl dotaz, zda CSS řeší jen formální přistup a samotnou
aktivitu a implementaci nechá na starosty, reagovala, že CSS je ve spolupráci se SMO ČR připravené
být pilířem a oporou pro obce, které o tuto činnost mají zájem. Uvedla, že CSS DSO Tišnovsko pro
tuto činnost obsadí do funkce specialisty pro GDPR nového člena týmu, který se bude primárně
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věnovat malým a středným obcím a následně bude plnit funkci pověřence. Na další důrazné dotazy,
zda chce CSS DSO Tišnovsko reagovat nabídkou a pokrýt všech 59 obcí Tišnovska reagovala odpovědí,
že momentálně je zájem nulový. Proto byli na schůzi zváni a byla jim dnes představena nabídka
sdíleného pověřence (i pro nečlenské obce formou externí smlouvy). Když CSS zjistí zájem a bude
upřesněný počet obcí, které chtějí pomoci s analýzou i samotnou tvorbou nutné dokumentace
k implementaci GDPR, bude moci CSS reagovat na počty obcí a své možnosti. V případě velkého
zájmu bude uvažováno o dalších variantách pomoci, např. rozšíření úvazku pro pomocníky specialisty
atd. Vše bude projednáno na dalších jednáních rady DSO Tišnovsko a následně sděleno obcím.
Stanovisko CSS je tedy jednoznačné – směrovat všechny metodické a poradenské činnosti specialisty
pro GDPR na pokrytí co největšího množství obcí, které co nejdříve projeví o nabídku zájem.

11. Závěr
Na závěr předseda svazku DSO Tišnovsko pan Ladislav Tichý poděkoval všem přítomným, hostům a
členům i nečlenům DSO za aktivní účast a popřál jim hodně úspěchu s implementací GDPR.
Jednání Členské schůze DSO Tišnovsko ukončil v 18:45 hodin.

Ladislav Tichý
Předseda DSO Tišnovsko

Zápis ověřili:
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