Zápis z Valné hromady a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 26. 6. 2017 v Dačicích

Přítomni:

18 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Budeč, Červený Hrádek, Heřmaneč, Horní Slatina, Kostelní Vydří,
Županovice
Bc. Hana Bitalová, vedoucí oddělení KoP Dačice, ÚP České republiky
Bc. Petra Přibylová, vedoucí oddělení KoP Jindřichův Hradec, ÚP
České republiky
Marcela Bouzková, účetní Mikroregionu Dačicko
Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Specialista na
veřejné zakázky, Centrum společných služeb

Hosté:

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Úřad práce České republiky - informace o novelizaci zákona o pomoci v hmotné
nouzi
5) Žádost o mimořádnou dotaci pro Terénní program provozovaný v Dačicích,
Oblastní charita Jihlava
6) Region Renesance - aktuality
7) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko - Setkání starostů v rámci
realizovaného projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“
8) Optimalizace cyklistické infrastruktury Mikroregionu Dačicko
9) Závěrečný účet za rok 2016 - schvalování
10) Zpráva o valném shromáždění SMOJK
11) Různé
12) Závěr

V rámci konání této Valné hromady udělil pan Vít Krušina, starosta obce Cizkrajov
plnou moc k zastupování a hlasování panu Ing. Hynku Blažkovi, starostovi města
Slavonice, který výše uvedené zmocnění přijal. Tato plná moc je přílohou zápisu
z Valné hromady a Revizní komise DSO Mikroregionu Dačicko ze dne 26. 6. 2017.
1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program zasedání
valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Hynek Blažek, starosta města Slavonice, a starosta
obce Volfířov, Ing. Ladislav Bartušek.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - pan Ing. Jan Koutný a pan Vladimír Macků a
informovali o následujícím: na dnešní valné hromadě byla provedena kontrola plnění
usnesení z minulé valné hromady svazku, která byla naplněna. Na dnešní valné hromadě
dojde ke schválení závěrečného účtu a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením a
ke schválení účetní uzávěrky za rok 2016. K 31. 5. 2017 je na běžném účtu mikroregionu 2.
147. 385, 11,- Kč.
Valná hromada vzala na vědomí zprávu Revizní komise.
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
4) Úřad práce České republiky - informace o novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi
Dnešní valné hromady se zúčastnily zástupkyně Úřadu práce České republiky - Bc. Hana
Bitalová, vedoucí oddělení KoP Dačice a Bc. Petra Přibylová, vedoucí oddělení hmotné
nouze KoP J. Hradec, aby starosty obcí informovaly ohledně novelizace zákonu o pomoci v
hmotné nouzi, instrukci č. 7/2017 vztahující se k zákonu č.98/2017 Sb., kdy se tato
novelizace dotkne obcí v mikroregionu. První novelizace zákona byla v únoru 2017 - kdy došlo
znovu k zavedení veřejné služby. Klienti mají nově možnost zvýšit příjem vlastní prací,
zatím není o tuto službu zájem. Nejvíce se umisťuje na veřejně prospěšné práce - aktuálně
má ovšem Dačicko pouze 2,8 % nezaměstnanosti - je tedy dostatek pracovních míst. Druhá
novela je od 1. 6. 2017 - tzv. přiměřené bydlení - na posouzení ÚP bude, zda je bydlení osoby
nepřiměřené (např. ubytovna, nezkolaudovaný byt apod.) a poté by mělo dojít k oslovení
obce, zda by obec byla schopna najít pro člověka přiměřené bydlení. V tuto chvíli však není
zcela jasná, kdo bude mít tuto otázku v řešení - zda odbor sociálních věcí nebo odbor
správy budov.
5) Žádost o mimořádnou dotaci pro Terénní program provozovaný v Dačicích, Oblastní
charita Jihlava
Minulé valné hromady se zúčastnila zástupkyně Oblastní charity Jihlava, paní Mgr. Zuzana
Fialová, aby se starosty obcí seznámila s činností Terénního programu pro uživatele drog.
Na území Dačic působí od roku 2009, pravidelně jedenkrát týdně od roku 2012. Postupně
došlo k rozšíření výměny stříkaček ze samotných Dačic i do okolních obcí - k setkání
dochází také v Českém Rudolci, Kostelním Vydří, Slavonicích, Starém Hobzí a Studené.
Terénní práce je založena na pravidelných a opakovaných kontaktech. Členové komunit
mají často strach z prozrazení, proto se chtějí setkávat jinde než v místě svého bydliště,
nezřídka proto využívají služeb v Dačicích, je tedy pravděpodobné že i v dalších obcích se
mohou pohybovat uživatelé nelegálních návykových látek. V minulém roce měl terénní
program okolo sta klientů, v letošním roce dalších patnáct nove nakontaktovaných. V
jednotlivých letech byl nárůst spotřeby zdravotnického materiálu následující: 2012 -1368 ks,
2013 - 1483 ks, 2014 - 2858 ks, 2015 - 5484 ks, v roce 2016 - 7508 ks, v 1. čtvrtletí 2017 - 1808
ks (což je více než za celý rok 2012 nebo 2013).
Vzhledem k nárůstu objemu výměny zdravotnického materiálu uživatelům drog chybí
k zajištění provozu programu po dobu celého letošního roku částka 82. 000,- (částka je

vypočítána na základě objemu zdravotnického materiálu spotřebovaného za 1. čtvrtletí).
Město Dačice nyní poskytuje dotaci ve výši cca 50. 000,- ročně.
Zástupci jednotlivých obcí se shodli v záměru tento terénní program podpořit, na minulé
valné hromadě tedy došlo k hlasování a odsouhlasení podpory mimořádné dotace pro
Terénní program a na dnešní valné hromadě dojde ke stanovení částky, kterou mikroregion
poskytne.
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 výše 50. 000,- Kč. A pověřuje
předsedu svazku podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

6) Region Renesance - aktuality
Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s aktualitami v projektech Regionu Renesance.
V pátek 21. 4. 2017 byla předložena žádost o dotaci v rámci přeshraničního projektu ,,Vítejte
v zemi přírodního a kulturního dědictví, v Regionu Renesance“ (zkráceně DY-THA Land).
Dne 26. 5. 2017 proběhlo částečné doplnění žádosti na základě výzvy poskytovatele dotace,
v úterý 30. 5. 2017 přišlo Lead partnerovi projektu (Mikroregionu Třešťsko) vyrozumění o
tom, že žádost byla vyřazena z dalšího hodnocení pro nesplnění formálních náležitostí
(nesourodé překlady, neaktuální formuláře apod.). Z tohoto důvodu na dalším jednání
Regionu Renesance dne 15. 6. 2017 v Třešti došlo k rozhodnutí podat opět žádost v rámci
podzimní výzvy 2017, a to do 3. 11. 2017. Nicméně je plánováno žádost předložit co
nejdříve po odborném přeložení textu. V rámci tohoto projektu byla uskutečněna v pátek
23. 6. 2017 konzultace v Brně s projektovou manažerkou - účasten M. Šťastný, T. Burian
(Mikroregionu Třešťskou) a za rakouského partnera R. Miksche. Na tomto setkání bylo
doporučeno zúžit aktivity projektu a najít společnou linku (téma), jelikož v současné
podobě působí projekt nesourodě bez jasného nosného tématu.

7) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko - Setkání starostů v rámci
realizovaného projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“
Manažer Centra společných služeb Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s aktualitami
v projektu Centrum společných služeb. Na dnešní valné hromadě se konalo již 3. setkání
starostů v rámci projektu CSS ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, došlo k zhodnocení činnosti CSS, starostům byly dány k dispozici dotazníky,
které odrážejí spokojenost zástupců členských obcí s činností a službami CSS. V rámci
chodu centra dochází k průběžnému přidávání aktivit v ISP, zpracování sebehodnotících
zpráv apod. Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se zaměstnanci CSS účastnili Tematického setkání
zaměstnanců v Pacově - zde došlo k zhodnocení přínosů po celou dobu fungování projektů,
mj. Mikroregion Dačicko vykazuje jako druhý nejvíce aktivit zaměřených na VZ (především
díky městu Dačice).
V rámci administrace VZ byl zástupcům členským obcí rozeslán dotazník ohledně
projevení zájmu obcí o administraci VZ. Na základě vyhodnocení tohoto dotazníků, byli
starostové požádáni o specifikaci požadavků - konkrétní informace odesílat Janě
Štěpánové.
Dále byly starostům nabídnuty služby jako např. zajištění školení na libovolné téma, správa
profilu žadatele apod. Se všemi podněty je možno obracet se na pracovníky CSS.

8) POV 2017 - Optimalizace cyklistické infrastruktury Mikroregionu Dačicko
Na minulých valných hromadách byli přítomní informování o vypsání aktuálních
dotačních titulů v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017
OPATŘENÍ 2: Dotace na společné integrované projekty, Dotační titul 7: Společné
integrované projekty. Všem byly rozeslány informace o těchto dotačních titulech a na
minulé valné hromadě došlo ke schválení tématu pro POV 2017, byl tedy schválen projekt
s názvem Optimalizace cyklistické infrastruktury Mikroregionu Dačicko, kde dojde ke
zpracování studie současného stavu měkké dopravní infrastruktury v terénu, zpracování
hraničních bodů na stávající síť cyklistických tras, návrh pravidel pro instalaci svislého
dopravního značení apod. Žádost se podávala na Krajský úřad Jihočeského kraje do 31. 12.
2016.
V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno poptávkové řízení s oslovením 3 zpracovatelů
(dle interní směrnice mikroregionu o VZ a pravidel POV 2017). Nabídky byly hodnoceny
dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Na základě uvedeného hodnocení, doporučila
hodnotící komise zadavateli uzavřít rámcovou smlouvu o dílu s uchazečem MS PARTNERS
s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 250. 684,- Kč (uchazeč není plátcem DPH, jedná se o
konečnou cenu). Tato zpráva byla předána jako podklad Radě Mikroregionu Dačicko - jako
orgánu zmocněnému VH k vyhodnocení této zakázky. Na jednání Rady mikroregionu,
které se uskutečnilo dne 29. 3. 2017 od 14:30 hod., bylo schváleno uzavření rámcové
smlouvy s uchazečem MS PARTNERS s.r.o. a došlo k pověření předsedy svazku k podpisu
této smlouvy. Na minulé valné hromadě vzali zástupci jednotlivých obcí rozhodnutí Rady
na vědomí.
Byla tedy uzavřena rámcová smlouva s daným zpracovatelem (smlouva bude se
zpracovatelem projektu vždy uzavírána dle jednotlivých etap projektu), dále byla
vytvořena objednávka na 1. etapu v rámci projektu ,,Optimalizace cyklistické
infrastruktury Mikroregionu Dačicko“ - tato objednávka bude realizována nejpozději do 6.
května 2017, v rámci projektu byla uskutečněna objednávka na 2. etapu, tato etapa bude
realizována nejpozději 3. července 2017.
V květnu 2017 jsme obdrželi vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje - kdy projekt
,,Optimalizace cyklistické infrastruktury Mikroregionu Dačicko“ byl zařazen bohužel do
kategorie nepodpořených žádostí (požadovaná částka byla 180. 000,- Kč). Nyní bude muset
být řešena otázka dalšího postupu. Zda pokračovat v tomto projektu z finančních
prostředků mikroregionu, nebo zda projekt zastavit, popřípadě realizovat do konce roku
pouze další jednu etapu apod. Starostům byly na DVD předány výstupy 1. etapy projektu, a
bylo dohodnuto, že po shlédnutí materiálů dojde k rozhodnutí o dalším postupu na příští
valné hromadě v červnu 2017.
Na dnešní valné hromadě došlo k diskuzi na toto téma, předseda navrhl dodělání 3. etapy
v rámci tohoto projektu- předpokládaná hodnota této etapy 24 660,- Kč, s tím, že po
dokončení 3. etapy budou práce přerušeny. O jejich obnovení bude jednáno v budoucnu
s případnou dotací.
Valná hromada schvaluje dokončení 3. etapy projektu ,,Optimalizace cyklistické
infrastruktury Mikroregionu Dačicko“ a následné přerušení prací v rámci tohoto
projektu.
(Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: přijato)

9) Závěrečný účet za rok 2016 - schvalování
Na minulé valné hromadě svazku byl rozdán závěrečný účet k vyvěšení na úředních
deskách členských obcí po dobu 15 dní (i elektronicky); valná hromada projednala a
schválila závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
dále byla schválena všemi hlasy účetní závěrka za rok 2016 (byl vystaven protokol o
schválení účetní závěrky).
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
10) Zpráva o valném shromáždění SMOJK
Předseda svazku Ing. Karel Macků podal přítomným informace z valného shromáždění
SMOJK, které se uskutečnilo v Českých Budějovicích dne 30. 5. 2017 - Projednání výsledků
auditu, výsledků hospodaření za rok 2016, projednání finančního plánu pro rok 2017,
zpráva o činnosti za rok 2016 a plán aktivit pro rok 2017 apod. Jedním z bodů valného
shromáždění byla také rezignace Ing. Karla Macků na svoji pozici v předsednictvu
z časových důvodů, na jeho místo byl zvolen na základě návrhu pana Macků, Ing. Jiří
Baštář, místostarosta města Dačice.
Ing. Miroslav Beneš uvedl, že člen předsednictva pan Ing. Karel Macků, starosta města
Dačice, z časových důvodů rezignoval na svoji pozici v předsednictvu. Jako svého
náhradníka navrhl pana Ing. Jiřího Baštáře, místostarostu města Dačice. Předsednictvo jej
následně do doby konání valného
11) Různé
- Rozpočtové opatření č. 4/ 2017
Paní Marcela Bouzková, účetní mikroregionu, informovala přítomné o rozpočtovém
opatření č. 4/ 2017, kde příjmy celkem činí 0,00 tis. Kč, výdaje celkem 45,00 tis. Kč, rozdíl
mezi příjmy a výdaji je tedy - 45,00 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 811,82
tis. Kč, výdaje celkem po rozpočtovém opatření 895,00 tis. Kč a financování 83,18 tis. Kč.
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Výpůjčka mobilního pódia mikroregionu Dačicko
Na zástupce Mikroregionu Dačicko se obrátil občan Dačic s otázkou možnosti výpůjčky
mobilního pódia při pořádání soukromé akce pro místní firmu. Starostové obce s výpůjčkou
mobilního pódia souhlasili, výpůjční cena byla dohodnuta na 10. 000,- Kč.
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
12) Závěr
Na závěr se předseda Ing. Karel Macků rozloučil s přítomnými.

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 16, 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: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Dokončení 3. etapy projektu ,,Optimalizace cyklistické infrastruktury
Mikroregionu Dačicko“ a následné přerušení prací v rámci tohoto projektu.
(Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 7, Usnesení bylo: přijato)
- Závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2016
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 4/2017
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Výpůjčku mobilního pódia mikroregionu Dačicko při pořádání soukromé akce
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 4. 7. 2017

Zapsala: Jana Štěpánová

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

............................................... ..
Ing. Hynek Blažek
ověřovatel zápisu

..............................................
Ing. Ladislav Bartušek
ověřovatel zápisu

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

