Zápis z Valné hromady a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 26. 3. 2018 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dešná, Dobrohošť,
Heřmaneč, Horní Němčice, Horní Slatina, Staré Hobzí, Županovice
Mgr. Miloš Doucha, Odbor veřejné správy dozoru a kontroly MV
ČR, České Budějovice
Mgr. Ján Czop, Odbor veřejné správy dozoru a kontroly MV ČR,
České Budějovice
Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Centrum
společných služeb

Hosté:

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení
dozoru České Budějovice - Tvorba obecně závazných vyhlášek
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: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Vítězslav Němec, starosta obce Studená, a starosta obce
Budeč, Pavel Polák.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, 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. K 28. 2. 2018 je na
běžném účtu mikroregionu 1. 964. 356, 32,- Kč.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu Revizní komise.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
4) Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru
České Budějovice- Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí
Dnešní Valné hromady se zúčastnili zástupci Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
MV ČR, České Budějovice Mgr. Milouš Doucha a Mgr. Ján Czop, aby seznámili přítomné
s tématem obecně závazných vyhlášek (dále jen ,,OZV“). Obce nemají povinnost OZV
vydávat, záleží na obcích a jejich potřebách (př. noční klid - není nutné upravovat, záleží
vždy na obci). Pan Czop nabídl všem zástupcům obcí, že mohou zasílat jejich OZV ke
konzultaci, po zaslání návrhu obdrží obce rozbory. Pokud obce vydá OZV, musí být
zveřejněna po dobu 15-ti dní na úřední desce obce (tedy od vyvěšení do účinnosti),
nejlépe je tedy dávat účinnost právě 15-tý den od vyvěšení. Pokud dojde ke změně OZV musí změnit pouze vydání další OZV, nejlepším postupem je jednu zrušit a poté další
vydat, jedná se o nejjednodušší postup. Pan Czop také poradil starostům, aby se vyhnuli
tzv. opisování OZV od jiných obcí - vyhnou se tak chybám, nikde není dáno, že obec má
OZV dobře. Na závěr bylo řešeno téma blížících se komunálních voleb. Zástupci
Ministerstva vnitra ČR apelovali na starosty obcí - pokud by již nyní věděli, že nikdo
z obce nemá zájem kandidovat do zastupitelstva obce, je dobré kontaktovat Ministerstvo
vnitra ČR a řešit tuto situaci dříve než nastane.
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“ žádost o dotaci byla předložena dne 11. 1. 2018, proběhlo částečné doplnění
žádosti, žádost prošla úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. 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. Dochází k průběžnému přidávání
aktivit v informačním systému, zpracovávání sebehodnotících zpráv, uveřejňování článků
v Dačickém zpravodaji apod. V únoru 2018 byla zpracována analýza přínosů CSS č. 2 –
tentokrát bylo zpracováno téma agendy veřejných zakázek. Dochází ke kontrole interních
směrnic obcí o zadávání VZMR - doposud hotové interní směrnice obcí Dačice, Třebětice,
Volfířov, Báňovice. V minulých dnech navštívila Tereza Marešová DiS. a Jana Štěpánová
obec Dobrohošť, kde s paní starostou, Bc. Petrou Javůrkovou, došlo ke konzultaci interní
směrnice obce o zadávání VZMR. Dále byla domluvena spolupráce při zadávání
plánované VZMR na rekonstrukci veřejného osvětlení (nyní obec čeká na výsledek žádosti
o dotaci). Konzultace proběhla také v obci Jilem v rámci plánované výstavby vodojemu a
úpravny vody (také obec Jilem aktuálně čeká na vyjádření o výši požadované dotace).
Další termíny výjezdů do obcí budou naplánovány.
Na základě dřívějších diskuzí ohledně zajišťování GDPR formou mikroregionu, bylo
vypsáno výběrové řízení na zajištění pozice Specialisty/pověřence pro ochranu osobních
údajů pro oblast Mikroregionu Dačicko. Lhůta pro podání přihlášky je do 13. 4. 2018.
V pátek 23. 3. 2018 se zaměstnanci CSS zúčastnili školení pořádaného SMO ČR
v Olomouci na téma "Vybrané praktické aspekty z GDPR", v rámci tohoto školení
vystoupili zástupci MV ČR.

Ve spolupráci se SMO ČR plánujeme školení zaměřené na elektronizaci VZ zadávaných
dle ZZVZ (zákonná povinnost od října 2018), toto školení se bude konat v úterý 15. 5. 2018
v čase (cca) od 9.00 – 12.00 hodin v prostorách 3D Kina Dačice. Pozvánku obdrží zástupci
obcí v následujících měsících.

7) Různé
- Rozpočtové opatření č. 2/2018
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.2/2018, kde příjmy celkem
činí 28,50 tis. Kč, výdaje celkem 30,60 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 2,10 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1 151,50 tis. Kč, výdaje celkem
po rozpočtovém opatření 1 153, 60 tis. Kč a financování 2,10 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Finanční prostředky města určené na grant „Volnočasové aktivity dětí a
mládeže na rok 2018 a 2019“
Předseda svazku Ing. Macků informoval přítomné, že město Dačice pro letošní rok
na základě vypsaného grantu rozdělilo finanční prostředky města mezi různé
spolky. V tomto ohledu je možné, že se na jednotlivé obce také obrátí různé spolky
s žádostí o příspěvky na děti a mládež.

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 2/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 4. 4. 2018

Zapsala: Jana Štěpánová

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

............................................... ..
Vítězslav Němec
ověřovatel zápisu

..............................................
Pavel Polák
ověřovatel zápisu

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

