Zápis z Valné hromady a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 26. 2. 2018 v Dačicích

Přítomni:

15 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Heřmaneč, Horní Meziříčko,
Horní Slatina, Kostelní Vydří, Staré Hobzí, Županovice

Hosté:

Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
Ing. Jan Bartošek, poslanec Parlamentu ČR
Bc. Miloš Novák místostarosta, Město Dačice
Ing. Jiří Baštář, místostarosta, Město Dačice
Ing. Jiří Müller, vedoucí Odboru životního prostředí, MěÚ Dačice
Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Centrum
společných služeb
Bc. Tereza Marešová, Dis., Specialista na veřejné zakázky

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Návštěva náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeňka Dvořáka a
poslance Parlamentu ČR Ing. Jana Bartoška
4) Zpráva Revizní komise
5) Region Renesance - aktuality
6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
7) Různé
8) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Vladimír Macků, starosta obce Písečné, a starosta obce
Třebětice, Ing. Jan Koutný.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Návštěva náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeňka Dvořáka a poslance
Parlamentu ČR Ing. Jana Bartoška
Valné hromady se zúčastnili pan Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského
kraje a pan Ing. Jan Bartošek, poslanec Parlamentu ČR. Pan náměstek přivítal přítomné
starosty mikroregionu a informoval o aktualitách v oblasti školství.
Jedním z těchto témat je končící 6-ti leté období a s tím související možnost vypsání
konkurzu na ředitele škol. Pokud bude rozhodnuto konkurz vypsat, doporučil starostům
vypsání konkurzu na všechny zařízení, nikoli jen na jedno (pokud je jich více).
Dále informoval o umisťování tříletých dětí do MŠ, kdy od 1 .9. 2018 musí být umístěny
všechny tříleté děti, o umisťování mladších dětí se stále diskutuje.
Pan náměstek také podal informace ohledně podpory nových míst do MŠ. Od roku 2017
došlo k mírnému poklesu nástupu dětí do mateřských školek. Během 3-4 let Ministerstvo
školství alokovalo záměr vystavět nové MŠ a ZŠ (finanční podpora ministerstva). Poradil
proto starostům, aby sledovali na webových stránkách dotační programy Ministerstva
školství - zatím žádosti nejsou vypsány, ale očekává se, že budou. Nabídl starostům také
případnou pomoc při zpracování náležitostí jednotlivých žádostí.
Byla také vedena diskuze ohledně problematiky, kterou starostové obcí mikroregionu
v otázkách školství řeší. Pan starosta Ing. Hynek Blažek poukázal na problematické řešení
inkluze ve vzdělávání, tento problém řeší více starostů v území. Pan poslanec Ing. Jan
Bartošek souhlasil s tím, že aktuální nastavení inkluze je špatné a je nutné znovu otevřít
debatu na toto téma, s ohledem na respektování limit, které má každý člověk.
Velmi řešeným tématem na území celého mikroregionu je nyní zrušení Stomatologické
víkendové pohotovosti v ORP Dačice- zde bude snaha tuto problematiku posunout na
krajskou úroveň, aby nadále došlo k zachování pohotovosti, která je pro občany
mikroregionu velmi důležitá. Předseda svazku Ing. Karel Macků informoval, že nadále
probíhají jednání ohledně zachování pohotovosti, jednak se samotnými zubaři ale také
např. se starostou města J. Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou, který vyslovil podporu při
zachování stomatologické pohotovosti. Vyvstala také otázka spojení zubařů působících v
Dačicích, Slavonicích a Studené jako řešení dané situace. Tato otázka se bude nadále řešit.
Ing. Jan Bartošek také poukázal na téma majetkových přiznání zastupitelů. Tento zákon
dle jeho názoru spíše poškozuje komunální politiku. Je připravena novela, která obsahuje
mimo jiné vyjmutí neuvolněných zastupitelů a neuvolněných starostů. Také by mělo dojít
ke změně v otázce nahlédnutí majetku zastupitelů - pokud bude chtít někdo nahlédnout
do soupisu majetku, bude muset podat žádost a odůvodnění z jakého důvodu tak činí.
Pan poslanec souhlasil se starosty, že je třeba obcím administrativně spíše ulevit a je nutné
brát v potaz také rozdíl velikosti malé obce oproti velkému městu (venkov x Praha).
4) Zpráva Revizní komise
Byli přítomni členi Revizní komise Ing. Jan Koutný a Vladimír Macků a informovali o
následujícím: na dnešní valné hromadě byla provedena kontrola plnění usnesení
z minulé valné hromady svazku, která byla naplněna. K 31. 12. 2017 je na běžném účtu
mikroregionu 1. 859. 789,01- Kč.
Valná hromada vzala na vědomí zprávu Revizní komise.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
5) Region Renesance - aktuality
Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s aktualitami v projektech Regionu Renesance.
Žádost o dotaci do OP EÚS CZ-AT 2014-2020 v projektu ,,Proti proudu času Regionu
Renesance“ byla předložena dne 11. 1. 2018, minulý týden proběhlo částečné doplnění

žádosti. Zasedání Monitorovacího výboru, v jehož rámci budou projednávány předložené
projekty, proběhne 15. a 16. května 2018.
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 informačního systému, zpracovávají se sebehodnotící zprávy, do konce února 2018
bude zpracována analýzu přínosů CSS č. 2 - bylo vybráno téma agendy veřejných zakázek.
Na čtvrtečním zastupitelstvu Jihočeského kraje byl schválen grant Jihočeského kraje pro
obec Třebětice ve výši 900 tis. Kč na rekonstrukci MK.
Dále dochází ke kontrole směrnic o zadávání VZMR - aktuálně se jedná o obce Dačice,
Třebětice, Volfířov a Báňovice. Dále je v plánu např. obec Dobrohošť, kolegyně Tereza
Marešová DiS. a Jana Štěpánová budu navštěvovat obce, které projeví o kontrolu interních
směrnic/správu profilu zadavatele zájem.
V pátek 23. 2. 2018 se uskutečnilo v Kině Beseda v Dačicích školení účetních mikroregionu
na téma Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2018. Od účastníků mají zaměstnanci CSS
pozitivní reakce, v následujících měsících jsou plánována další školení - o všem budou
zástupci obcí včas informováni.
Členské obce byly také vyzvány k vznášení požadavků na CSS, uvedení seznamu oblastí
ve kterých by chtěli starostové obcí pomoci a je možné rovněž vznášet na zaměstnance
CSS dotazy z oblasti veřejných zakázek, správy profilů zadavatelů, elektronizace
veřejných zakázek apod.

7) Různé
- Rozpočtové opatření č. 1/2018
Předseda svazku seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11/2016, kde
příjmy celkem činí 00,00 tis. Kč, výdaje celkem 00,00 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a
výdaji je tedy 00,00 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1 123,00 tis. Kč,
výdaje celkem po rozpočtovém opatření 1 123, 00 tis. Kč a financování 00,00 tis. Kč,
které v rámci stanov svazku schválil, a nyní bylo dáno členům valné hromady na
vědomí
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Námět na školení mikroregionu
Na CSS se obrátila účetní z obce Červený Hrádek s návrhem školení. Jednalo by se
o problematiku obcí a DPH. Zástupci obcí projevili o tento námět na školení zájem a
pověřili Janu Štěpánovou zjištěním možností školení v rámci této problematiky.
Starostům budou dále poskytnuty informace ohledně nabídek školitelů v rámci obcí
a DPH.
- vydání knihy Kříže v krajině
Na dnešní valné hromadě vystoupil Ing. Jiří Müller, vedoucí Odboru životního
prostředí MěÚ Dačice, aby zástupce obcí informoval o vydání knihy Kříže v krajině.
Tato kniha bude obsahovat fotografie křížků a božích muk z oblasti mikroregionu.
Ke každé této sakrální památce bude přidána krátká historka/pověst spjata
s historií této památky. Přítomné také požádat o doporučení křížů např. v polích,
které ještě nebyly zmapovány nebo se o nich příliš neví. Nyní jsou již některé

sakrální památky nafocené, pan Ing. Müller zakresluje kříže do mapy, kterou
starostům také předložil k nahlédnutí. Kniha bude vydána s podporou města
Dačice s podporou dalších sponzorů. Zástupci obcí byli oslovení v otázce zájmu o
tuto knihu, kdy prodejní cena bude činit 800,- Kč, další možností je také částečné
sponzorování vydání knihy obcemi. Zároveň byly obce požádány o možné zajištění
sponzorů. Starostové budou osloveni v následujících dnech e-mailem se vzorovými
fotografiemi z knihy a dojde k projednání záměru koupě nebo sponzoringu knihy.
8) Na závěr se předseda Ing. Karel Macků rozloučil s přítomnými.

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 1/2018
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2018

Zapsala: Jana Štěpánová

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

............................................... ..
Vladimír Macků
ověřovatel zápisu

..............................................
Ing. Jan Koutný
ověřovatel zápisu

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

