Zápis z Valné hromady a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 6. 2018 v Dačicích

Přítomni:

17 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Červený Hrádek, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Slatina,
Slavonice, Županovice
plk. Ing. Lukáš Janko, ředitel jindřichohradeckého územního
odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
npor. Ing. Michal Hejda, velitel požární stanice Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje v Dačicích
Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Centrum
společných služeb
Ing. Kateřina Marková, Specialista na veřejné zakázky, Centrum
společných služeb
Bc. Martina Tomšů, Pověřenec/specialista pro ochranu osobních
údajů
Marcela Bouzková, účetní Mikroregionu Dačicko

Hosté:

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (mjr. Ing. Lukáš Janko, npor. Ing.
Michal Hejda)
5) Region Renesance - aktuality
6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko - Setkání starostů v rámci
realizovaného projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“
7) Závěrečný účet za rok 2017- schvalování
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: 17, 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
Volfířov, Ing. Ladislav Bartušek.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni tři členové Revizní komise pan Ing. Jan Koutný, pan Vladimír Macků a
pan Vít Krušina 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 za rok 2017. K 30. 5. 2018 je
na běžném účtu mikroregionu 1. 861. 236,34,- Kč.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (mjr. Ing. Lukáš Janko, npor. Ing.
Michal Hejda)
Dnešní valné hromady se zúčastnili zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje pan plk. Ing. Lukáš Janko - ředitel jindřichohradeckého území odboru HZS
Jihočeského kraje, a pan npor. Ing. Michal Hejda - velitel požární stanice HZS Dačice.
Pan Hejda nedříve promluvil krátce o historii hasičů, kdy nejdříve byl sbor složen
z jednoho profesionálního hasiče (velitele) a několika dobrovolných hasičů. Nyní je tým
složen z velitele + tří směn (24 hodin) po pěti hasičích. Postupně došlo ke změně náplně
práce hasičů, kdy požáry tvoří 15 -20%, další velkou složkou jsou poté dopravní nehody
(hasiči zajišťují výjezd do 2 minut).
V rámci dotazové části byla řešena problematika pálení větví v obcích, kdy zástupci HZS
přítomným sdělili, že soukromá osoba nemá ohlašovací povinnost v této záležitosti, ale
přesto je vždy lepší pálení hlásit (buď na lince 150, nebo přes internetové stránky
Evidence pálení viz odkaz paleni.izscr.cz). Právnická osoba ohlašovací povinnost má
vždy. Dalším tématem byla otázka zasahování hasičů na hranici jednotlivých krajů. Pan
Hejda přítomným vysvětlil, že i v tomto případě jde o plošné pokrytí a hlavně o to, aby
byly jednotky na místě co nejrychleji a nejefektivněji. Na daném území tedy často
zasahují jednotky z obou krajů, řeší se pouze to, kdo bude zásahu na místě velet apod.
Pořád je tedy na prvním místě tedy co nejrychlejší pomoc.
Dalším bodem bylo řešení finanční pomoci hasičům. Pan Janko uvedl, že s městem
Dačice se již dlouhodobě a opakovaně řeší finanční podpora nad rámec rozpočtu.
Příležitosti spatřuje spíše v zázemí hasičů - z EU se totiž mohou čerpat dotace na výbavu
(technické prostředky), takže jejich úroveň je nyní celkem dobrá. Se zázemím pro HZS je
to již horší, jako příklad uvedl nutnost výměny oken, komoru tepelného výcviku, opravu
vrat apod. Na tyto věci však čerpat z EU nelze. V minulosti Dačice HZS dávaly věcné
dary, všichni se shodli ovšem na tom, že lepší forma daru by byla varianta finanční
výpomoci. Poté by hasiči mohli finance čerpat na opravy či pořízení toho, co potřebují
opravdu akutně. Předseda mikroregionu informoval, že město Dačice je pro finanční
příspěvek HZS, ale jelikož hasiči působí na celém území mikroregionu (do hasebního
obvodu spadají všechny obce) - měla by být tato věc řešena právě na úrovni
Mikroregionu Dačicko.
Přítomní starostové po debatě dospěli k názoru, že nejlepším způsobem poskytnutí
finanční daru pro rok 2018, bude formou mimořádného příspěvku jednotlivých obcí
mikroregionu ve výši 5,- Kč/obyv. Tyto finance budou zaslány na účet mikroregionu a
poté zaslány HZS Jihočeského kraje pro záměry požární stanice HZS Dačice.

Valná hromada hlasovala pro poskytnutí finančního daru formou mimořádného
příspěvku jednotlivých obcí mikroregionu ve výši 5,- Kč/obyv.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
Dále představitelé obcí navrhli, aby došlo na rok 2019 ke změně výše členského
příspěvku, a to právě na výši 1200,- Kč + 15,- Kč/obyv. Z těchto navýšených členských
příspěvků by se do budoucna dalo řešit právě neočekávané financování v podobě daru
různých organizacím, záchranným sborům a podobným záměrům. O členském
příspěvku se hlasuje vždy na konci kalendářního roku, tato otázka bude tedy řešena
v prosinci 2018.
Valná hromada hlasovala pro záměr zvýšení členského příspěvku od roku 2019 na
částku 1200,- Kč + 15,- Kč/obyv. s oficiálním hlasováním v prosinci roku 2018.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

5) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s aktualitami v projektu Region Renesance „Proti proudu času Regionu Renesance“ - žádost o dotaci do OP EÚS CZ-AT 2014-2020
byla předložena dne 11. 1. 2018, poté proběhlo částečné doplnění žádosti a následně
žádost prošla úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.
15. a 16. května 2018 proběhlo zasedání Monitorovacího výboru, v jehož rámci budou
projednávány předložené projekty. Na jeho základě jsme obdrželi stanovisko, že žádost
nebyla vyřazena ani schválena – bude vrácena k doplnění s možností předložení žádosti
o dotaci v rámci nadcházející výzvy. Termín konání dalšího Monitorovacího výboru je
cca v listopadu 2018.

6) 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 5. 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, uveřejňování článků v Dačickém zpravodaji apod.
Dne 13. 6. 2018 se uskutečnilo v Pacově Tematické setkání Center společných služeb,
jehož se účastnili všichni zástupci CSS Mikroregionu Dačicko. Na tomto setkání byly
řešeny dosavadní úspěchy projektu, příklady dobré praxi mikroregionů a také témata,
která aktuálně nejvíce obce trápí - především problematika GDPR, financování
mikroregionů apod. Na závěr bylo také řešeno případné prodloužení projektu, konkrétní
informace se zástupci CSS dozví v následujících měsících.
Ve středu 20. 6. 2018 bylo v Kině Beseda uskutečněno školení zákona o finanční kontrole,
přednášejícím byl zástupce Ministerstva financí ČR, pan Ing. Jan Lokajíček.
Ing. Kateřina Marková informovala přítomné o aktualitách v komunálních volbách, které
se uskuteční 5. a 6. 10. 2018. Již od těchto voleb dojde k plošnému navýšení odměn pro
volební komisi a to jak pro řadové členy, tak pro předsedy, místopředsedy i zapisovatele.
Podmínkou však je, že se předseda, místopředseda i zapisovatel musí zúčastnit školení (a
to vždy na každé volby). Pokud k tomu nedojde, odměna se bude krátit. Zároveň

upozornila na odevzdávání kandidátních listin. Tyto listiny musí být odevzdány do 31. 7.
2018 do 16:00 prostřednictvím zmocněnce na MěÚ Dačice. V případě jakýchkoli dotazů
kontaktuje na MěÚ Dačice buď Mgr. Romana Maříkovou, nebo JUDr. Evu Škodovou.
Jana Štěpánová a Bc. Martin Šťastný informovali starosty obcí o návštěvě zástupce firmy
Galileo corporatin s.r.o., která je provozovatelem internetových stránek mikroregionu.
Při této schůzce byly zástupcům mikroregionu sděleny informace ohledně pořízení SSL
certifikátu, který zabezpečuje na www stránkách data a informace, tedy minimalizuje
pravděpodobnost, že někdo získá nelegální přístup k těmto datům. Pořizovací cena
certifikátu je 2. 450,-Kč (bez DPH) + 1.900,- Kč/rok (bez DPH). Někteří starostové obcí
byli již zástupci Galilea také osloveni, bylo tedy doporučeno, aby byli osloveni zástupci
firmy Galileo s dotazem o snížení částky v případě pořízení certifikátu pro více obcí
mikroregionu. Dále byla řešena otázka možného redesingu internetových stránek
mikroregionu. Tato částka by se pohybovala okolo 20.000,- Kč. Zástupci obcí se shodli na
tom, že tato možnost se bude nadále řešit v budoucnu.
Paní Bc. Martina Tomšů informovala přítomné o novinkách v oblasti GDPR. Dále
upozornila starosty o nutnosti zveřejnit na ÚD a webových stránkách obce údaje o
pověřenci pro danou obec (tyto informace byly již dříve zástupcům obcí dány
k dispozici). Vyzvala dále starosty obcí k aktivnější komunikaci. V případě, že některým
informacím neporozumí, či si neví s jejich administrativou rady, je možné domluvit si
osobní konzultaci a navštívit paní Tomšů v kanceláři mikroregionu, další možností je
také návštěva paní Tomšů v místě úřadu jednotlivých obcí.

7) Závěrečný účet za rok 2017- schvalování
Na minulé valné hromadě svazku byl rozdán závěrečný účet k vyvěšení na úředních
deskách členských obcí až do schválení závěrečného účtu (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 2017 (byl vystaven
protokol o schválení účetní závěrky).
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
8) Různé
- Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
Předseda svazku informovat přítomné o Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 9. 3.
2009, jejímž předmětem je vedení a zpracování účetní Mikroregionu Dačicko Městem
Dačice. Předmětem tohoto dodatku je navýšení úplaty za smluvenou činnost, v důsledku
zvýšení odměny hrazené smluvené účetní. Původní výše úplaty činila 3. 650,- Kč bez
DPH za každé kalendářní čtvrtletí. Na dnešní Valné hromadě dojde ke schválení
Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě a schválení navýšení úplaty za smluvenou činnost na
6.600,- Kč bez DPH za každé kalendářní čtvrtletí.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Poskytnutí finančního daru formou mimořádného příspěvku jednotlivých
obcí mikroregionu ve výši 5,- Kč/obyv.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Záměr zvýšení členského příspěvku od roku 2019 na částku 1200,- Kč + 15,Kč/obyv. s oficiálním hlasováním v prosinci roku 2018
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2017
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě a navýšení úplaty za smluvenou činnost na
6.600,- Kč bez DPH za každé kalendářní čtvrtletí
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 4. 6. 2018

Zapsala: Jana Štěpánová

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

............................................... ..
Mgr. Jiří Doležal
ověřovatel zápisu

..............................................
Miloslav Fiala
ověřovatel zápisu

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

