Zápis z Valné hromady a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 29. 1. 2018 v Dačicích

Přítomni:

17 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Červený Hrádek, Dešná, Heřmaneč, Horní Němčice, Horní
Slatina, Županovice
Jana Plocrová, Regionální projektový manažer, CBS Nakladatelství
s.r.o.
Ing. Ivana Blahová -odd. územního plánování, správa GIS, Odbor
stavební úřad , MěÚ Dačice
Bc. Martin Šťastný - manažer, Centrum 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) Územní plánování - novela stavebního zákona
5) Region Renesance - aktuality
6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
7) POV 2018 - AKTIVNÍ DAČICKO
8) Výzva k úhradě členského příspěvku řádných členů Svazku
9) Upozornění pro vlastníky vodovodů a kanalizací
10) Různé
11) 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: Mgr. Ladislav Semotán, místostarosta obce Český Rudolec,
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 dva členové Revizní komise - Vít Krušina, 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 bude podána
informace ohledně výzvy k úhradě členského příspěvku. K 31. 12. 2017 je na běžném účtu
mikroregionu 1. 634. 882,94,- Kč.
Valná hromada vzala na vědomí zprávu Revizní komise.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Územní plánování- novela stavebního zákona
Dnešní valné hromady se zúčastnila paní Ing. Ivana Blahová, vedoucí oddělení územního
plánování Odboru stavební úřad, aby přítomné seznámila s novelou stavebního zákona
v oblasti územního plánování. Novelizovaný stavební zákon 183/2006 Sb., účinný od 1. 1.
2018:
 U územních plánů obcí, územních plánů sídelních útvarů a regulačních plánů
vydaných podle zákona 50/1976 Sb. se posouvá ukončení platnosti o 2 roky, tj. k 31.
12. 2022. Po ukončení platnosti zaniknou mimo jiné veškeré navrhované záměry,
zastavěné území bude vymezeno k 1. 9. 1966 (intravilán). Toto vymezené zastavěné
území lze úředním postupem převymezit.
 Změnu územního plánu (dále též ÚP) lze již pořídit pouze, pokud bylo vyhotoveno
úplné znění po předchozí změně ÚP. Změna ÚP nabude účinnost až se zveřejněním
úplného znění po pořizované změně ÚP.
 ÚP mohou nově obsahovat pro vhodné lokality i prvky regulačního plánu.
 Nově lze použít pro pořízení změn ÚP zkrácený postup, tj. lze v jednom kroku
rozhodnout o pořízení změny ÚP a současně schválit obsah zadání. Dále lze spojit
projednávání návrhu ÚP pro dotčené orgány i veřejnost včetně posouzení návrhu
krajským úřadem.
 Od 1. 1. 2018 se omezují možnosti náhrad pro vlastníky zrušených návrhových ploch
v ÚP, a to pouze do 5. let na skutečně vynaložené náklady.
 Do 31. 12. 2018 musí úřad územního plánování posoudit urbanistické studie a
územní studie a opětovně zapsat do evidence MMR, jinak k nim nelze přihlížet při
rozhodování v území. Nově se tyto studie předávají, tak jako územní plány a
regulační plány, na krajský úřad.
 Pro veškeré dokumentace, tj. územní plány, regulační plány, urbanistické studie a
územní studie musí obec zajistit zveřejnění do 30. 6. 2018. Tyto dokumentace se již
postupně zveřejňují na krajský geoportál. Je vhodné umístit na webové stránky obcí
alespoň informaci o vydaných dokumentacích a odkaz na krajský geoportál (např.
dle webové stránky stavebního úřadu – územní plánování města Dačice).
Bližší informace Vám poskytne paní Ing. Ivana Blahová, vedoucí odd. územního plánování,
správa GIS, Odbor stavební úřad, MěÚ Dačice, Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13
Dačice, 2. patro. E-mail: gis@dacice.cz, na tel. čísle 384 401 242.
5) Region Renesance - aktuality
Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s aktualitami v projektu Regionu Renesance.
Projekt „Proti proudu času Regionu Renesance“ - žádost o dotaci do OP EÚS CZ-AT 20142020 byla předložena dne 11. 1. 2018. Nyní se bude vyčkávat na vyjádření k této žádosti.

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, v lednu 2018 byla zpracována pro obec Třebětice žádosk o grant
Jihočekého kraje na rekonstrukci místních komunikací. Členské obce byly dále vyzvány
k možnosti vznášet na zaměstnance CSS dotazy a požadavky, dle oblastí ve kterých by
chtěli starostové pomoci. Nadále bude probíhat kontrola interních směrnic obcí o zadávání
VZMR a kontrola profilu zadavatele a jeho správa - Jana Štěpánová a Bc. Tereza Marešová
budou dle domluvit navštěvovat členy mikroregionu v rámci konzultací.
V pátek 23. 2. 2018 se uskuteční v prostorách Kino Beseda v Dačicích školení účetních obcí
mikroregionu na téma Odměňování zastupitelů od 1.1.2018 . Školení bude probíhat v čase
9:00 hod. - 14:00 hod. Jana Štěpánová vyzvala starosty obcí, kteří se ještě nevyjádřily v rámci
tohoto školení, aby v případě zájmu v nejbližších dnech nahlásili účast zástupců obcí.
Již na minulých valných hromadách byl ze strany obcí projeven zájem o zajištění pozice
pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) formou mikroregionu. Starostové byli
vyzváni, k nahlášení všech příspěvkových organizací, u nichž je obec zřizovatelem. Toto
téma bude dále řešeno v rámci CSS.

7) POV 2018 - diskuze na téma
Na minulých valných hromadách v roce 2017 byli přítomni informováni o tom, že Jihočeský
kraj vyhlásil Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018. Všem zástupcům
jednotlivých obcí byl rozeslán e-mail ohledně vypsaných dotačních titulů, násleovala
debata na toto téma. Na minulé valné hromadě došlo ke schválení tématu pro POV 2018,
byl tedy schválen společný projekt s názvem AKTIVNÍ DAČICKO. 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 ja 500 tisíc Kč. Dotace na akci
může činit maximálně 50% uznatelných výdajů akce v běžném roce.
Na poslední valné hromadě v roce 2017 došlo k diskuzi nad možnými náměty a projektu a
následlě byly odhlasovány tyto:
 školení zaměstnanců mikroregionu
 kalednář mikroregionu
 propagační letáky mikroregionu (zpracovány 3 oblasti - tedy 3 druhy letáků)
 správa webových stránek mikroregionu
 zajíštění účetních služeb mikroregionu
Celkový rozpočet projektu činí 186.000,- Kč.
Mikroregion Dačicko parametry
správa webových stránek mikroregionu
zajištění účetních služeb mikroregionu
9 školení v rámci vzdělávání DSO
10. 000 ks propagační leták č.1 Mikroregion Dačicko- volnočasové aktivity a zážitky
10. 000 ks propagační leták č.2 Mikroregion Dačicko- poutní místa a památky
10. 000 ks propagační leták č. 3 Mikroregion Dačicko - tradiční řemesla a regionální produkty
250 ks stolní kalendář Mikroregionu Dačicko
grafické zpracování/fotografie
Celkem

Cena celkem
6. 000,18. 000,45. 000,27. 000,27. 000,27. 000,30. 000,6. 000,186. 000,-

Na Krajský úřad Jihočeského kraje byla koncem roku 2017 odevzdána vypracovaná žádost
v rámci tohoto dotačního titulu, nyní budeme vyčkávat, jak Krajský úřad naši žádost
vyhodnotí (mezní termín 31. 5. 2018).

8) Výzva k úhradě členského příspěvku řádných členů Svazku
Předseda informoval zástupce obcí o tom, že v únoru jim bude zaslána výzva k úhradě
členského příspěvku řádných členů Svazku. Tuto výzvu obdrží jak v elektronické, tak
listinné podobě.

9) Upozornění pro vlastníky vodovodů a kanalizací
Na žádost pracovníka Odboru životního prostředí MěÚ Dačice pana Stanislava Tobolky,
DiS., byly obce seznámeny o povinnosti každoročního předání vybraných údajů
majetkových a vybraných údajů provozní evidence vodovodů a kanalizací pro vlastníky
vodovodů a kanalizací - tyto data musí být předána elektronicky příslušnému
vodoprávnímu úřadu - tj. MěÚ Dačice, Odbor životního prostředí, a to nejpozději do 28.
února 2018. Kontakt na pana Stanislava Tobolku DiS.- tel. 384 401 292, e-mail:
voda@dacice.cz, sídlo Odboru životního prostředí: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13
Dačice, 1. patro.

10) Různé
- Rozpočtové opatření č. 10/ 2017
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 10/ 2017, 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. 183,25 tis. Kč, výdaje celkem po
rozpočtovém opatření 1. 398,93 tis. Kč a financování 215,68 tis. Kč.
Valná hromada vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2017.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Vydání knihy ,,Jindřichohradecko z nebe“
Na dnešní valné hromadě vystoupila paní Jana Plocrová, Regionální projektový manažer
CBS Nakladatelství s.r.o., aby přítomné seznámila s publikací ,,Jindřichohradecko z nebe“.
Již dříve starosty obcí kvůli knize, která provází po Jindřichohradecku (Dačicko,
Jidřichohradecko, Třeboňsko) informovala dnes doplnila některé informace. V případě
zájmu lze pro obce mikroregionu udělat speciální nabídku - může být speciální obal knihy,
výběr názvu knihy, věnování, prostor pro úvodní slovo (např. předsedy svazku) a další dvě
strany volné pro účely mikroregionu. Poté již budou následovat letecké snímky - nelze
vybírat jaké budou, toto je zcela na uvážení nakladatelství. Starostům bude zaslán
podrobný finanční rozpočet na pořízení této publikace, do 2.2. 2018 mají nahlašovat, zda
mají zájem o knihu a v jakém množství.
- Místní akční plán rozvoje vzdělání II. pro ORP Dačice
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla vyhlášena výzva č. 02_17_047 Místní
akční plány rozvoje vzdělávání II. Cílem této výzvy je podporovat společné plánování a
sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí
ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací
neformálního vzdělávání. Výzva MAP II navazuje na projekt MAP I, který v území ORP

Jindřichův Hradec zpracovává a administrativně zajišťuje MAS Česká Kanada o.p.s. (MAP
Dačice bude dokončen 31. 1. 2018). Pro zpracování projektu MAP II bude opět vytvořen
realizační tým, který bude tvořen zástupci MAS, ORP, ZŠ, MŠ, ostatních škol zvl. určení,
rodičů, NNO a odborníků, kteří společně zpracovávají Místní akční plán rozvoje
vzdělávání. Minimální doba realizace projektu je 36 měsíců, maximálně 48 měsíců. Fyzická
realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.
Valná hromada mikroregionu souhlasí, aby MAS Česká Kanada o.p.s. byla žadatelem o
podporu z výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a zároveň
zpracovatelem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II za území ORP Dačice.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Dále Valná hromada mikroregionu pověřuje předsedu dalším jednáním směřujícím k
zajištění zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II za území ORP
Dačice MAS Česká Kanada o.p.s.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018 a Monitorovací zpráva
z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2017
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupila paní Věra Janáková a paní Mgr. Ludmila
Kolářová s informacemi ohledně Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na
rok 2018. Proběhla debata na toto téma, případné doplnění podnětů apod. V minulém
týdnu byl obcím rozeslán Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018
včetně Monitorovací zprávy z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Dačice na rok 2017. Dnes Valná hromada vezme tyto dokumenty na vědomí,
jednotlivé obce poté dokumenty schválí (rada/zastupitelstvo).
Valná hromada vzala na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok
2018 a Monitorovací zprávu z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Dačice na rok 2017
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Otázka řešení zpracování mzdového účetnictví v návaznosti na GDPR
V návaznosti na povinné zavedení GDPR, ochranu osobních údajů, je nutné řešit otázku
zpracování mzdového účetnictví mikroregionu. Doposud mzdové účetnictví zpracovávala
Bc. Veronika Macková ( mzdová účetní a personalistka MěÚ Dačice). Nyní bude potřeba
uzavřít s paní Mackovou dohodu o provedení práce s Mikroregionem Dačicko, aby nadále
mohla zpracovávat mzdové účetnictví mikroregionu. Valná hromada odhlasovala záměr
uzavřít dohodu o provedení práce s paní Bc. Veronikou Mackovou v otázce zpracování
mzdového účetnictví Mikroregionu Dačicko.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Otázka v oblasti majetku pořízeného z POV Jčk 2012
Na dnešní valné hromadě došlo k řešení otázky majetku pořízeného z POV 2012 - party
stany. Tyto stany byly v předešlých letech předmětem smlouvy o výpůjčce mezi
mikroregion a jednotlivými obcemi. Jelikož už uplynula doba udržitelnosti, budou tyto
stany jednotlivým obcím dány k dispozici prostřednictvím darovací smlouvy (bezúplatným
převodem).
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Otevřený dopis Mikroregionu Dačicko
Předseda svazku informoval přítomné o změně systému zubních pohotovostních služeb
v Dačicích, kdy od 17. 2. 2018 dojde ke sdružení pohotovostní služeb na Dačicku a
Jindřichohradecku. Podle aktuálně zveřejněného rozpisu služeb budou občané Dačicka
čekat na ošetření v Dačicích až do 2. 4. 2018. S ohledem na tuto situaci se rozhodl
Mikroregion Dačicko projevit svůj nesouhlas formou otevřeného dopisu. Na dnešní valné
hromadě došlo ke schválení obsahu tohoto dopisu a k souhlasu s jeho uveřejnění.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
11) Závěr
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)
- MAS Česká Kanada o.p.s. jako žadatele o podporu z výzvy č. 02_17_047 Místní
akční plány rozvoje vzdělávání II a zároveň zpracovatelem Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání II za území ORP Dačice.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Pověření předsedy dalším jednáním směřujícím k zajištění zpracování
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II za území ORP Dačice MAS Česká
Kanada o.p.s.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Uzavření dohody o provedení práce s paní Bc. Veronikou Mackovou v otázce
zpracování mzdového účetnictví Mikroregionu Dačicko
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Převod party stanů pořízených z POV 2012 formou darovací smlouvy
jednotlivým obcím
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Obsah Otevřeného dopisu Mikroregionu Dačicko a souhlas s jeho uveřejněním
(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)

- Rozpočtové opatření č. 10/2017
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018 a Monitorovací
zprávu z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Dačice
na rok 2017
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 8. 2. 2018

Zapsala: Jana Štěpánová

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

............................................... ..
Mgr. Ladislav Semotán
ověřovatel zápisu

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

..................................................
Vít Krušina
revizní komise

