Zápis z ustanovující Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 17. 12. 2018 v Dačicích

Přítomni:

21 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:
Hosté:

Červený Hrádek, Kostelní Vydří, Županovice
Ing. Jan Bartošek, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
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

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
5) Návrh rozpočtu na rok 2019- schválení
6) Návrh střednědobého výhledu 2021, 2022, 2023- schválení
7) Pokyn k provedení inventarizace
13) Různé
14) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Bc. Petra Javůrková, starostka obce Dobrohošť a starosta
obce Staré Hobzí, Ing. Milan Čermák.
(Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni všichni členové Revizní komise- pan Ing. Jan Koutný, pan Mgr. Jiří
Doležal a pan Jaroslav Šlesinger 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 proběhne hlasování o Schválení rozpočtu na rok
2019 a Schválení střednědobého výhledu na roky 2021, 2022 a 2023. Dále bude dán
pokyn provedení inventarizace k 31. 12. 2018. K 30. 11. 2018 je na běžném účtu
mikroregionu 1. 735. 354,99,- Kč.
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
10) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko- Setkání starostů
Mikroregionu Dačicko
Manažer Centra společných služeb Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s
aktualitami v projektu Centrum společných služeb. Na dnešní valné hromadě se konalo
již 6. 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, jsou
zpracovávány sebehodnotící zprávy, je uveřejňován informační zpravodaj v Dačickém
zpravodaji. Došlo také k připomenutí možného využívání Právní poradny Svazu měst a
obcí ČR na adrese https://www.poradnaproobce.cz/prihlaseni/a přístupovým údajům
pro starosty obcí jméno: dotace@dacice.cz, heslo: Dacicko, kdy v rámci akce je
umožněno neomezené prohlížení dotazů v databázi po 4 měsíce od ukončení
komunálních voleb.
Předseda mikroregionu dále starosty obcí seznámil s dopisem ze Svazu měst a obcí ČR,
ohledně možnosti prodloužení projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“ – tedy CSS. Tato otázka byla již řešena na minulé VH, kdy
zatím nebylo jisté, zda opravdu k prodloužení ze strany SMO ČR, dojde. V prosinci však
přišel oficiální dopis s otevřením možnosti prodloužit tento projekt o 6 měsíců (nyní byl
do června 2019, s prodloužením tedy do prosince 2019). Toto prodloužení se bude týkat
celého stávajícího realizačního týmu CSS. V nejbližší době bude SMO ČR informovat
zapojené mikroregiony o konkrétních podmínkách prodloužení a bude zaslán také
dodatek Smlouvy o vzájemné spolupráci. SMO ČR bude nadále CSS poskytovat
vzdělávací, právní, metodickou i odbornou podporu ve stejném rozsahu jako doposud.
Předseda svazku zhodnotil pozitivně práci CSS i efektivnost tohoto projektu a doporučil
zapojení se v plánovaném prodloužení projektu ,,Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“ a nechal o tomto zapojení hlasovat přítomné
zástupce obcí.
Valná hromada schválila zapojení Mikroregionu Dačicko do pokračování projektu
,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Centrum
společných služeb.
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) Návrh rozpočtu na rok 2019- schválení
Na minulé Valné hromadě byl přítomným rozdán Návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh
rozpočtu mikroregionu na rok 2019 byl vyvěšen na úředních deskách členských obcí (i
elektronicky) do konání dnešní Valné hromady. Po uplynutí této doby je nutné Návrh

rozpočtu na rok 2019 opatřený razítkem obce a podpisem starosty obce vracet zpět na
adresu mikroregionu. Na dnešní Valné hromadě došlo ke schválení Návrhu rozpočtu na
rok 2019, kdy rozpočet je schvalován jako vyrovnaný. Příjmy celkem činí 1.385.500,- Kč,
výdaje celkem 1.385.500,- Kč. Financování je tedy 0.00,-.
Valná hromada schválila Návrh rozpočtu na rok 2019.
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

6) Návrh střednědobého výhledu na rok 2021, 2022, 2023- schválení
Na minulé Valné hromadě byl přítomným rozdán Návrh střednědobého výhledu na
roky 2021, 2022 a 2023. Návrh střednědobého výhledu na roky 2021, 2022 a 2023 byl
vyvěšen na úředních deskách obcí (i elektronicky) až do dnešního dne, tedy do konání
dnešní Valné hromady. Po uplynutí této doby je nutné Návrh střednědobého výhledu
opatřený razítkem obce a podpisem starosty obce vracet zpět na adresu mikroregionu.
Valná hromada schválila Návrh střednědobého výhledu na rok 2021, 2022,2023.
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

7) Pokyn k provedení inventarizace k 31. 12. 2018
Předseda mikroregionu dal pokyn k provedení inventarizace k 31. 12. 2018 a navrhl
členy inventarizační komise. Inventarizace bude zahájena dne 2. 1. 2019.
Ing. Ladislav Bartušek (starosta obce Volfířov), člen komise
Karel Lehejček (starosta obce Horní Meziříčko), člen komise
Pavel Polák (starosta obce Budeč), člen komise
Ing. Karel Macků (starosta města Dačice), předseda komise
(Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)
8) Různé
- Vystoupení pana Ing. Jana Bartoška
Dnešní valné hromady se zúčastnil pan Ing. Jan Bartošek z Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. S představiteli obcí proběhla diskuze na téma střet zájmů, které se
dotýká starostů po komunálních volbách v roce 2018. Starostové mají s tímto povinným
výstupním oznámením o majetku podle zákona o střetu zájmů problémy a dochází
k velkému administrativnímu zatížení. Pan Bartošek souhlasil s představiteli obcí a
vyjádřil svůj názor, že s tímto zákonem také nesouhlasí a domnívá se, že do budoucna to
není dlouhodobě udržitelné. Dalším tématem byla problematika oprav silnic na
území mikroregionu. Pan Ing. Hynek Blažek, starosta města Slavonice poukázal na
problematiku oprav silnice Dačice – Slavonice, kdy poslední informací z kraje je zpráva,
že dojde k opravě silnice, ale nikoli k jejímu rozšíření. Poprosil proto pana Ing. Bartoška,
zda by nebylo možné zjistit informaci, proč je oproti původní verzi, kdy bylo v plánu
také rozšíření komunikace, nyní plánována pouze oprava. Pan Ing. Bartošek nabídl
zástupcům obcí možné konzultace jejich problémů a případnou pomoc, bude- li to v jeho
kompetencích.
- Směrnice dobrovolného svazku obcí- Směrnice o účetnictví
Na základě doporučení auditorů z Jihočeského kraje při vykonávání dílčího přezkumu
hospodaření svazku za rok 2018 došlo k vytvoření Směrnice o účetnictví, která bude
sloužit k uvedení kompetencí účetní svazku. Tuto směrnici zpracovala účetní svazku

paní Marcela Bouzková. Na dnešní Valné hromadě došlo k představení této směrnice a
k jejímu schválení.
Valná hromada schválila Směrnici o účetnictví.
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- MAS Česká Kanada- MAP Dačice II. – nominování nového zástupce obce
MAS Česká Kanada o.p.s. se zúčastnila Valné hromady Mikroregionu Dačicko, která se
konala 17. 9. 2018 a přednesla žádost o nominování zástupce obce, která zřizuje školu a
zástupce, která školu nezřizuje. Na tomto jednání byl schválen za zřizovatele školy Ing.
Karel Macků za město Dačice a za obec, která školu nezřizuje, Vít Krušina, starosta
obce Cizkrajov. Protože se ale po komunálních volbách změnila situace a starostou obce
se stal pan David Rosenkranz, žádá MAS Česká Kanada Mikroregion Dačicko o
nominování nového zástupce.
Jako zástupce obce, která není zřizovatelem školy, byl navržen pan David Rosenkranz,
starosta obce Cizkrajov.
Valná hromada schválila v nominaci do Řídícího výboru MAP Dačice II. jako zástupce
obce, která není zřizovatelem školy pana Davida Rosenkranze, starostu obce
Cizkrajov.
(Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

- Spolufinancování protidrogové politiky na území Jihočeského kraje pro organizaci
Metha, z.ú.
Předseda svazku informoval přítomné, že se na zástupce mikroregionu obrátila paní
Mgr. Bc. Božena Havlová, ředitelka organizace Metha, z.ú. ve věci spolufinancování
protidrogové politiky na území Jihočeského kraje, konkrétně pro ambulantní léčbu,
kterou organizace zajišťuje na našem území. Je tedy prostor pro debatu, jakým způsobem
obce přispívají finančně v této oblasti. Starosta Budíškovic, pan Bc. Pavel Benda podotkl,
že již dříve se mikroregion jako celek dohodl, že budou obce tyto příspěvky řešit
většinou společně v rámci mikroregionu, nikoli samostatně. K tomuto názoru se přidal
také pan starosta ze Slavonic, Ing. Hynek Blažek, který připomněl, že v oblasti
protidrogové politiky na našem území mikroregion již přispívá Diecézní charitě Brno,
Centru U Větrníku z Jihlavy v rámci poskytované registrované sociální služby na území
mikroregionu - Terénní program pro uživatele návykových látek nebo psychotropních
látek (výměny setů, individuální práce s uživateli služby). Obecně starostové nejsou
příliš nakloněni spolupráci s Methou, z.ú., kvůli nedostatečné zpětné vazbě obcím – tedy
informace, které jsou možné podávat v souladu s ochranou osobních údajů (např. počet
klientů v území, či kódované informace ohledně klientů).
Mikroregion tedy jako celek v této záležitosti žádné společné kroky podnikat nebude,
bude tedy záležet pouze na rozhodnutí jednotlivých obcí, zda tuto ambulantní léčbu
finančně podpoří.
- Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice
Předseda svazku informoval starosty, že dochází k realizaci projektu, jehož cílem je
zajistit proces plánování sociálních služeb na území ORP Dačice, podpořit spolupráci
cílových skupin a zpracovat akční plán soc. služeb na rok 2019 a střednědobý plán na
období 2020- 2022. Realizátorem tohoto projektu je CpKP jižní Čechy. Na VH v únoru
vystoupí na toto téma paní Mgr. Ludmila Kolářová, jako zástupce realizátora projektu a

paní Věra Janáková z MěÚ Dačice, Odbor sociálních věcí jako zástupce partnera projektu.
Ing. Karel Macků také předal přítomným informace od paní Janákové, že v rámci plnění
veřejné zakázky ,,Podpora procesů plánování soc. služeb na místní úrovni“ v rámci
projektu ,,Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“, která probíhala od konce
listopadu 2017 na Dačicku, došlo k úspěšnému dokončení této krajské zakázky. Tato
zakázka byla členěna na 17 částí, kdy jedna z nich byla zaměřena na realizaci procesů
plánování soc. služeb na úrovni správního obvodu ORP Dačice. Na základě schválení
Radou města Dačice a následného výběru zadavatele (Jihočeský kraj) bylo zhotovitelem
vybráno Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. V rámci plnění zakázky se konaly
informační semináře pro uživatele soc. služeb a veřejnost, jednání řídících skupin,
zástupců pracovních skupin a starostů. Byla připravena akce s prezentací poskytovatelů
služeb, která se konala v září 2018 v Dačicích v rámci Dnů zdraví. V prosinci 2018 bude
akce úspěšně dokončena, přičemž proces plánování sociálních služeb bude pokračovat,
jeho udržení je již zajištěno dalším projektem.
9) Na závěr se předseda Ing. Karel Macků rozloučil s přítomnými.

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
Zapojení Mikroregionu Dačicko do pokračování projektu ,,Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Centrum
společných služeb.
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

-

- Návrh rozpočtu na rok 2019
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Návrh střednědobého výhledu na rok 2021, 2022, 2023
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Směrnice dobrovolného svazku obcí- Směrnice o účetnictví
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Členy inventarizační komise ve složení:
Ing. Ladislav Bartušek (starosta obce Volfířov), člen komise
Karel Lehejček (starosta obce Horní Meziříčko), člen komise
Pavel Polák (starosta obce Budeč), člen komise
Ing. Karel Macků (starosta města Dačice), člen komise
(Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)
-

V nominaci do Řídícího výboru MAP Dačice II. jako zástupce obce, která
není zřizovatelem školy pana Davida Rosenkranze, starostu obce
Cizkrajov.
(Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

-

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 27. 12. 2018

Zapsala: Jana Štěpánová

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

............................................... ..
Bc. Petra Javůrková
ověřovatel zápisu

..............................................
Ing. Milan Čermák
ověřovatel zápisu

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

