
 

Centrum společných služeb v roce 2018 
 

Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí 

v území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a 

obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt bude probíhat 

do 31. června 2020.  

 

Aktivity Centra  

Centrum společných služeb pomáhá obcím s novou legislativou 

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR je významně přísnější legislativa, která se týká 
všech orgánů veřejné moci. Kromě měst a obcí i všech mateřských, základních a středních škol, ale 
také nemocnic s ohledem na data, která spravují. Evropské nařízení mimo jiné změní všechny vnitřní 
předpisy, které se týkají nakládání s osobními údaji. Obce tak musí znát potřebnou legislativou, 
upravit svá interní pravidla, provést analýzu získávání a zpracování osobních údajů, upravit smlouvy 
se zpracovateli osobních údajů, zřídit a obsadit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů atd. 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabude účinnosti 25. května 2018.  

Díky nařízení o ochraně osobních údajů bude moci občan získat informaci, zda jsou či nejsou jeho 
osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má občan právo tyto osobní údaje získat a 
zároveň má právo získat následující informace: 

➢ účely zpracování, 

➢ kategorie dotčených osobních údajů, 

➢ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

➢ plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

➢ existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést 
námitku, 

➢ právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

➢ veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu 
údajů, 

➢ skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 
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Centrum společných služeb bude v příštích dnech intenzivně spolupracovat s obcemi a pomáhat s 
analýzami existujícího informačního prostředí. K datu účinnosti obecného nařízení pro ochranu 
osobních údajů zajistí sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů nejen pro obce, ale i pro 
jejich příspěvkové organizace. 

CSS a veřejné zakázky 

- v souvislosti s rozšířením nabídky služeb obcím, byly realizovány a Centrem společných služeb 

zpracovány první veřejné zakázky obcí Regionu Slezská brána. O agendu projevily obce a města RSB 

velký zájem, neboť jim tím Centrum společných služeb šetří čas a prostor pro další agendy, jimž se 

musí věnovat. Od června 2017 již bylo zpracováno 16 veřejných zakázek, z nich některé byly řešeny 

kompletně včetně výběrového řízení a jiné do fáze zpracování a předání zadávací dokumentace. Tato 

služba přináší obcím zároveň značnou finanční úsporu, která by jinak znamenala větší zátěž na obecní 

rozpočet. CSS tak zpracovalo veřejné zakázky např. na revizi elektrospotřebičů, dodání vanových 

kontejnerů, průkazy energetické náročnosti budov, opravu umělé vodní nádrže, výrobu propagačního 

filmu pro město Paskov, nebo technické zajištění a program sviadnovského Babího léta v tomto roce. 

Provoz webových stránek a facebooku 

Webové stránky byly rozšířeny o nový odkaz „Ostatní aktuality“, který slouží ke zveřejňování 

informaci jiného charakteru, než je konání kulturních akcí. Příkladem byly například informace o 

vydání nových knih nebo informace shrnující průběh již pořádaných akcí. Z hlediska konání kulturních 

akcí je v nabídce obvykle nabídka pěti až deseti akcí, které se v obcích regionu budou pořádat. Mnohé 

akce jsou ve zjednodušené formě zveřejňovány také na facebooku. Ze statistiky roku 2017 (od dubna 

do prosince) vyplývá, že zde bylo umístěno přes 70 zpráv, které zhlédlo cca 10 tisíc zájemců. Největší 

zájem byl o informace týkající se Dne regionů Slezská brána a Olešná, která dosáhla 634 zhlédnutí. 

Den regionů Slezská brána a Olešná 

V sobotu 7. října 2017 proběhl v areálu paskovského zámku již 3. ročník Dne regionů Slezská brána a 

Olešná, kterého se účastnilo okolo 100 vystupujících a 10 prodávajících. Akce byla poprvé zaměřena 

výhradně na místní kulturní produkci a místní zemědělské, potravinářské, popř. výtvarné výrobky a 

díla. Návštěva byla opět (podobně 

jako v r. 2015 a 2016) okolo tisíce 

návštěvníků. Zcela novou aktivitou 

Dne regionů bylo tzv. Regionální 

knihkupectví – prodej publikací 

s regionální tématikou vydaných 

v obcích DSO Region Slezská brána 

nebo v jejich blízkém okolí. 

K dispozici bylo 28 různých titulů a 

prodalo se okolo 130 ks knih a 

brožur. Již nyní je naplánován další 

ročník, který proběhne 22. září 

2018, a to opět v areálu 

paskovského zámku. 

 

 



 

Sportovní akce pro školy 

Na základě dohody mezi vedení DSO Region Slezská brána a řediteli základních a mateřských škol, 

které proběhlo 23. listopadu na ZŠ a MŠ v Raškovicích, byly zorganizovány tyto sportovní – dnes již 

tradiční – soutěže podporované DSO: 

- barevný minivolejbal žáků 1. stupně 13. prosinec 2017 – Raškovice (2. ročník) 

- turnaj v šachu pro žáky 1. i 2. stupně 1. února 2018 – Žabeň (3. ročník) 

- vybíjená pro žáky 1. stupně 23. února 2018 - Paskov (10. ročník) 

Zcela novou soutěží bylo mistrovství školek – 30. leden 2018 – Raškovice.  Tato sportovní akce se 

zaměřila na novou cílovou skupinu pro pořádání akcí s podporou DSO Region Slezská brána - na děti 

předškolního věku. Proběhla úspěšně a počítá se s jejím tradičním pořádáním. 

Informace o průběhu všech sportovních akcí - především o účasti a 

výsledcích - jsou umísťovány na web DSO odkaz Archiv akcí DSO 

RSB. 

Dokončení přeshraničního projektu měst Paskov a Pszczyna 

Přestože jde o projekt Města Paskov, jedna z jeho aktivit - vydání 

propagační brožury – „Paskov – místo pro poznání, pohodu a 

odpočinek“ je z části věnována také okolí Paskova a propaguje 

tímto i další obce Regionu Slezská brána. Hlavní aktivita – instalace 

stále expozice Galerie erbů držitelů Paskova je kvalitou výtvarného 

zpracování novou zajímavostí paskovského zámku přesahující 

svým významem samotné město. Je vhodná pro návštěvu zájemců 



 
o místní historii, včetně škol ze širšího okolí. 

Ve zbylé části první poloviny roku 2018 se počítá s realizací následujících akcí:  

- 27. dubna - Vědomostní soutěž pro žáky  - 1. a 2. stupně – 9. ročník a pro seniory – 5. ročník 

(Vratimov – Společenský dům) 

- 17. května – Branný závod žáků 2. stupně – 7. ročník  

(Raškovice – ZŠ a okolí)  

- 25. května – Lehkoatletické závody žáků 2. stupně – 10. ročník  

(Frýdek-Místek – Stadion TJ Slezan) 

- 1. června – Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně – 2. ročník 

(Frýdek-Místek – Stadion TJ Slezan) 

 

CSS je kontaktním místem pro občany 

 

CSS přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO. Občané obcí 

se mohou u CSS vyjadřovat k projektům uvedeným v akčním 

plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na 

CSS mohou občané obrátit v případě řešení např. havárie, 

poruchy apod. Občané se mohou obracet na CSS ve věci 

poradenství. 

 

 

Kde nás najdete? 

 

Centrum společných služeb     Provozní doba CSS: Po: 7.00 – 17.00 

Nádražní 38         Út-Pá: 7.00 – 14.30 

Paskov 739 21 

 

kontaktní osoba:  Vítězslav Klega (manažer CSS) 

   tel: 601 333 773 

   email: v.klega@seznam.cz 

 

V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu 

Slezská brána. Kromě zpravodaje CSS a aktualizovaného znění přehledu veřejných služeb, informuje o 

svých aktivitách a chystaných projektech také na webu DSO RSB http://slezskabrana.cz v sekci 

Centrum společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své činnosti rozšiřuje a aktualizuje o 

čerstvé informace. 

 
Zpravodaj Centra společných služeb při DSO Region Slezská brána připravuje v půlroční periodě tým jeho zaměstnanců: 

 Vítězslav Klega (manažer CSS),  

Ing. Miroslav Lysek (specialista pro rozvoj mikroregionu) 

Mgr. Tomáš Řeha (specialista pro rozvoj mikroregionu) 

Bc. Kristýna Sochová (Specialistka na veřejné zakázky) 

 

 Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Region Slezská brána www.slezskabrana.cz v odkaze 

„Centrum společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“. 

http://www.slezskabrana.cz/

