Zápis z Valné hromady a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 16. 10. 2017 v Dačicích

Přítomni:

16 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Červený Hrádek, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Slatina,
Hříšice, Písečné, Županovice
Mgr. Pavla Popková - ředitelka Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková - vedoucí střediska Dačice Ledax o.p.s.
Eliška Mandátová, DiS. - sociální pracovnice Ledax o.p.s.
Věra Janáková - vedoucí Odboru sociálních věci, MěÚ Dačice
Bc. Martin Šťastný - manažer, Centrum společných služeb
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Specialista na
veřejné zakázky, Centrum společných služeb
Bc. Tereza Marešová - Specialista na veřejné zakázky, Centrum
společných služeb

Hosté:

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Informace o Pečovatelské službě Ledax o.p.s., spolufinancování Pečovatelské
služby ze strany měst a obcí
5) Region Renesance - aktuality
6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
7) POV 2018 - diskuze na téma
8) Různé
9) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program zasedání
valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Bc. Pavel Benda, starosta obce Budíškovice, a starosta obce
Horní Meziříčko, Karel Lehejček.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - Ing. Jan Koutný a Vít Krušina a informovali o
následujícím: na dnešní valné hromadě byla provedena kontrola plnění usnesení z minulé
valné hromady svazku, která byla naplněna. K 30. 9. 2017 je na běžném účtu mikroregionu
1. 887. 030, 40,- Kč.
Valná hromada vzala na vědomí zprávu Revizní komise.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
4) Informace o Pečovatelské službě Ledax o.p.s., spolufinancování Pečovatelské služby
ze strany měst a obcí
Na dnešní valné hromadě vystoupily zástupkyně Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
Ředitelka Pečovatelské služby paní Mgr. Pavla Popková, paní Marie Cimbůrková vedoucí
střediska Dačice a Bc. Eliška Mandátová, sociální pracovnice. Seznámily přítomné se
službami Pečovatelské služby a aktuální problematikou spolufinancování Pečovatelské
služby ze strany měst a obcí. Tato služba je na území mikroregionu velmi využívána,
některé obce se finančně podílejí, některé nikoli. Tato problematika je velmi komplikovaná
i díky nízké míře spoluúčasti rodiny na financování služeb, přestože je nejvhodnějším
řešením setrvání seniorů ve svém přirozeném prostředí. V budoucnu může dojít
k problémům s touto službou u obcí, které nespolupracují s Ledaxem o.p.s. (nemají
smlouvu) a tato služba již nebude moci býti zajištěna. Paní Cimbůrková také podala výčet
obcí, které mají již s Ledaxem o.p.s. smlouvu uzavřenou a které obce naopak ne. Zároveň
informovala starosty obcí o tom, jaká je situace s využíváním služby přímo v jejich obci,
může se stát, že o tomto zástupci obcí nemají přesné informace ze strany občanů.
5) Region Renesance - aktuality
Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s aktualitami v projektu Regionu Renesance.
V rámci přeshraničního projektu došlo dne 21. 4. 2017 k předložení žádosti o dotaci
k projektu ,,Vítejte v zemi přírodního a kulturního dědictví, v Regionu Renesance“
(zkrácené DY-THA Land). Na základě výzvy od poskytovatele dotace došlo k částečnému
doplnění žádosti a posléze ke změně názvu projektu ,,Proti proudu času Regionu
Renesance“. Tato žádost je práce ve fázi úprav - nově se žádosti podávají do 12. 1. 2018
(původní termín 3. 11. 2017), byl prodloužen termín pro podávání žádostí.
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 v Jihlavě proběhlo jednání se zástupci regionálních subjektů - došlo
zde k prezentaci žádosti, poté byly vzneseny některé připomínky a to především
z rakouské strany, zástupci regionálních subjektů z české strany víceméně projekt podpořili
a nemají k němu žádné zásadní výhrady.

6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
Manažer Centra společných služeb Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s aktualitami
v projektu Centrum společných služeb. Průběžně dochází k přidávání aktivit do ISP,
zpracování sebehodnotících zpráv, apod. Dochází k uveřejňování informačního zpravodaje
v Dačickém zpravodaji, zástupci CSS se účastní různých školení - naposledy školení na
téma Veřejné zakázky. Proběhla administrace a konzultace v rámci veřejné zakázky pro
Český Rudolec - poptávka + zhotovení - Projektová dokumentace ZTV, apod.
Aktuálně dochází ke zpracování závěrečného vyhodnocení akce ,,Vodovod Budeč - Borová“
z grantu Jihočeského kraje.
Již na minulé valné hromadě byl starostům rozdán Dotazník k začlenění DSO do systému
výkonu veřejné správy v území, tento dotazník je nutné vyplnit do konce roku 2017.

Přítomní starostové, kteří ještě dotazník nevyplnili, byli proto vyzváni k možnému vyplnění
na konání dnešní valné hromady.
Manažer centra vyzval přítomné starosty, aby v případě zájmu uvedli své seznam
požadavků, ve kterých by chtěly obce pomoci - je rovněž možné vznášet na zaměstnance
CSS dotazy z oblasti zadávání VZ, byla nabídnuta také možnost zajištění školení či
konzultace z oblasti práva - s tím souvisí také vznik právní poradny v projektu CSS.
7) POV 2018 - diskuze na téma
V minulých týdnech byl zástupcům obcí rozeslán e-mail ohledně vypsaných dotačních
titulů v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018.
OPATŘENÍ 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování
veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek
Dotační titul 3: Podpora služeb na venkově
OPATŘENÍ 2: Dotace na společné integrované projekty
Dotační titul 7: Společné integrované projekty
OPATŘENÍ 3: Dotace úroků z úvěrů
Dotační titul 8: Dotace úroků z úvěrů
Stejně jako v minulých letech by se Mikroregionu Dačicko týkalo Opatření 2: Dotace na
společné integrované projekty, Dotační titul 7: Společné integrované projekty. V rámci
tohoto programu činí minimální výše požadované dotace v běžném roce na akci žadatele
50. tisíc Kč, maximální výše dotace v běžném roce na akci žadatele je 500 tisíc. Kč. Dotace na
akci může činit maximálně 50% uznatelných výdajů akce v běžném roce. Termín podání
žádosti je do 31. 12. 2017.
Na dnešní valné hromadě proběhla diskuze o možnosti zapojení se a o volbě vhodného
tématu. Mezi jednotlivými tématy se objevilo např. vybavení zajištění chodu kanceláře
mikroregionu (PC, vzdělávání zaměstnanců, účetní služby, správa web. stránek apod.).
Předseda svazku vyzval přítomné, aby do příští valné hromady zapřemýšleli nad možnými
náměty společného projektu, vzhledem k nedostatku času a v případě zájmu ze strany obcí,
bude nutné co nejdříve téma vybrat.

8) Různé
- Rozpočtové opatření č. 8/ 2017
Ing. Karel Macků, předseda mikroregionu informoval přítomné o rozpočtovém opatření č.
8/ 2017, kde příjmy celkem činí 10,00 tis. Kč, výdaje celkem 30,00 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy
a výdaji je tedy 00,00 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 926,52 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 089,20 tis. Kč a financování 162,68 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Oblastní charita Jihlava - finanční podpora na rok 2018
V minulých měsících rozhodla Valná hromada Mikroregionu Dačicko o finanční podpoře
Oblastní charitě Jihlava v rámci poskytované registrované sociální služby na území
mikroregionu Terénní program pro uživatele návykových látek nebo psychotropních látek.
Částka dotace ze strany mikroregionu činí 50. 000,- Kč za kalendářní rok. Na dnešní valné
hromadě předseda svazku seznámil přítomné se Zhodnocením druhého a třetího čtvrtletí
roku 2017 činnosti Oblastní charity Jihlava - seznam provedený výkonů (výměny setů,
individuální práce s uživateli služby).
Na kancelář mikroregionu se v této souvislosti obrátili zástupci Oblastní charity Jihlava
s otázkou možné podpory Terénního programu i v roce 2018. Byla vedena debata na toto
téma se zástupci obcí. Valná hromada rozhodla finančně podpořit činnost v rámci této
registrované sociální služby, kterou Oblastní charita Jihlava na našem území vykonává,
nadále i v roce 2018 a to částkou 50. 000,- Kč. V případě, že by jednotlivé obce chtěli činnost
Oblastní charity Jihlavy podpořit z vlastních prostředků, dojde k jejich oslovení ze strany
zástupců charity a budou dohodnuty podrobnosti.
Valná hromada schvaluje poskytnutí dotace Oblastní charitě Jihlava v rámci
poskytované registrované sociální služby na území mikroregionu Terénní program pro
uživatele návykových látek nebo psychotropních látek ve výši 50. 000,- Kč. A pověřuje
předsedu svazku podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Kotlíkové dotace - 2. výzva
Bc. Martin Šťastný upozornil zástupce obcí na aktuálně probíhající ,,Kotlíkové dotace - 2.
výzva", 30. října 2017 bude zahájen příjem žádostí. Došlo ke sdělení souhrnným informací o
této výzvě, zároveň byla nabídnuta pomoc CSS při potřebné konzultaci a samotném
vyplňování žádostí. Jana Štěpánová zašle starostům odkaz na oficiální dokumenty Jčk k této
výzvě a také prezentaci obsahující užitečné informace k tématu.

- GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Předseda svazku nadnesl problematiku aktuální situace ohledně GDPR. Toto obecné
nařízení se dotýká každé obce, byla zahájena debata ohledně zajišťování této služby.
Vyvstala možnost, že by tuto agendu vykonávala pověřená osoba pro mikroregion jako
celek. Obce projevily o tuto možnost předběžně zájem, tato oblast se bude řešit v budoucnu,
na dalších valných hromadách svazku.

9) Závěr
Na závěr se předseda Ing. Karel Macků rozloučil s přítomnými.

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

- Poskytnutí dotace Oblastní charitě Jihlava v rámci poskytované registrované
sociální služby na území mikroregionu Terénní program pro uživatele
návykových látek nebo psychotropních látek ve výši 50. 000,- Kč. A pověření
předsedy svazku podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 8/2017
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 25. 10. 2017

Zapsala: Jana Štěpánová

...............................................
Ing. Karel Macků
předseda

............................................... ..
Bc. Pavel Benda
ověřovatel zápisu

..............................................
Karel Lehejček
ověřovatel zápisu

..................................................
Ing. Jan Koutný
revizní komise

