Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 21. 1. 2019 v Dačicích

Přítomni:

18 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Červený Hrádek, Český Rudolec, Dobrohošť, Horní Němčice,
Kostelní Vydří, Županovice
Ing. Jiří Müller, vedoucí Odbor životního prostředí, MěÚ Dačice
Hana Mátlová, Dis., pracovnice Odbor životního prostředí, MěÚ
Dačice
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
npor. Ing. Michal Hejda, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
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

Hosté:

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Sdělení vodoprávního úřadu ke změnám zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně vodního zákona
5) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
6) Výzva k úhradě členského příspěvku řádných členů Svazku
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: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Hynek Blažek, starosta města Slavonice a starosta
obce Peč, Bohumil Kašpárek.
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - 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 budou zástupci obcí vyzváni k úhradě členského příspěvku
řádných členů Svazku. K 30. 12. 2018 je na běžném účtu mikroregionu 1. 455. 319,05,Kč.
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Sdělení vodoprávního úřadu ke změnám zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
zákona
Dnešní valné hromady se zúčastnil vedoucí Odboru životního prostředí pan Ing. Jiří
Müller a pracovnice Odboru životního prostředí paní Hana Mátlová, DiS, aby přítomné
informovali o sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Dačice ke změnám § 8 a § 38 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vzniklých v důsledku nabytí platnosti č. 113/2018 Sb.:
a) Ze žumpy na čističku
Pro ty, co provádějí vývoz bezodtokých jímek (žump) je v novele zřetelně stanoveno, že
jediná možná likvidace obsahu jímek v souladu s vodním zákonem, je vývoz na čistírnu
odpadních vod. Požadavky na likvidaci odpadních vod z jímek se ovšem oproti současné
právní úpravě nemění. Už před přijetím novely zákona platí, že musí být odpadní vody z
jímky likvidovány v souladu s vodním zákonem, což znamená jedině vyvážením do
čistírny odpadních vod. Tam, kde jsou požadavky už platného zákona respektovány,
není důvod ke zvýšení nákladů za likvidaci odpadních vod. Nová pravidla pouze
zavádějí povinnost vývozci vydávat o tomto svozu potvrzení se stanoveným obsahem a
objednateli si pak tato potvrzení uchovávat pro potřeby kontroly, a to od 1. 1. 2021.
b) Čistírny odpadních vod
Od roku 2020 se zvyšuje poplatek za ukládání kalu na skládky – 1 500,-Kč/tuna, což
může vést ke zdražení stočného. Otázkou tedy zůstává jak stočné snížit. Je potřebné, aby
se obce zamyslely nad tím jak s kaly dále nakládat. Doporučeno je nechat zpracovat
studii, myšlenka do budoucna je také řešit tuto záležitost v rámci celého mikroregionu.
Město Dačice například uvažuje o sušení kalu – na toto téma bude zpracována studie,
zatím není jisté, zda by se jednalo pouze o sušárnu pro Dačice nebo také okolí.
c) Malí znečišťovatelé mohou zasakovat
Pro malé znečišťovatele je ale důležité rozšíření možnosti vypouštění vyčištěných
odpadních vod do vod podzemních, tzv. zasakování, i na několik územně souvisejících
staveb (například část obce). Tak se dá využít semicentrální řešení při odvádění a čištění
odpadních vod až pro cca 150 obyvatel. Tato odpadní voda může být čištěna na centrální
čistírně odpadních vod a poté vypouštěna i v místech, kde není k dispozici vhodný vodní
tok.

d) Průzkum vrtů se souhlasem
Nově pro provádění tzv. průzkumných hydrogeologických vrtů musí být vydán souhlas
vodoprávního úřadu. O ten žádá budoucí vlastník vrtu a bez platného souhlasu nesmí
být geologické průzkumné práce zahájeny. Také chceme upozornit, že z průzkumného
hydrogeologického vrtu není možné legálně odebírat podzemní vodu. K tomu je třeba
vrt převést na vodní dílo (studnu). Zájemcům o legální stavbu zdroje podzemní vody
(studny) proto v případě známých hydrogeologických poměrů v dané lokalitě
doporučujeme postup podle běžného stavebního řízení, tj. podáním žádostí o povolení
ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemních vod.
e)Žádné poplatkové hlášení
Nově (poprvé na rok 2019) nebudete již muset podávat poplatkové hlášení a platit
zálohu na poplatek. Tato pozitivní změna všem sníží administrativu a ušetří čas i
náklady. Platit se bude až podle skutečného množství odebrané podzemní vody nebo
vypuštěné odpadní vody a množství jejího znečištění. Důležité je, že limity ani sazby pro
zpoplatnění se přitom nemění. Termín pro zaslání poplatkových přiznání zůstává
zachován (15. února) stejně jako forma podání (systém ISPOP).
f) Ne ČIŽP, ale SFŽP ČR
Nově, počínaje přiznáním za rok 2019 podaném do 15. února 2020, také nebudete
komunikovat s Českou inspekcí životního prostředí, ale se Státním fondem životního
prostředí ČR, kam se celá správa poplatků převádí. Letošní přiznání za rok 2018
zpracovává a poplatkový výměr ještě vydává Česká inspekce životního prostředí. Správa
poplatků se bude nově řídit daňovým řádem.
g) Do srážkové kanalizace odpadní vody nepatří
Novela s určitostí stanovila, že směsi srážkových a odpadních vod jsou vodami
odpadními. Takže jakékoliv vody vypouštěné z jednotné kanalizace jsou vodami
odpadními a na jejich vypouštění je nutné mít povolení k vypouštění odpadních vod.
Výjimku tvoří pouze odpadní vody vypouštěné z odlehčovacích komor, které chrání
stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením. Znamená to tedy také, že do
oddílné srážkové kanalizace nemohou být odpadní vody vypouštěny, a to ani v případě,
že byly již vyčištěny.
h) Malí znečišťovatelé nemusí přes ISPOP
Pro malé znečišťovatele z řad obcí nebo majitelů domovních čistíren odpadních vod se
nově ruší povinnost ohlašování údajů přes elektronický systém ISPOP. Ten se od 1. 1.
2019 bude týkat pouze zdrojů, které mají povoleno vypouštět více než 6 000 m3
odpadních vod za kalendářní rok.

5) 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. 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. Aktuálně dochází ke zpracování či spolupráci

na několika žádostech o grant Jihočeského kraje (např. TJ Centropen Dačice, SDH Dačice,
obec Třebětice, město Dačice). Dále je administrována VZMR pro FCC Dačice, s.r.o. a
DSO Vodovod Landštejn.
Již na předešlých Valných hromadách byl zástupcům obcí představen projektu Efektivní
správa obcí (dále jen ESO), který realizuje SMO ČR a jedná se o školení pro zastupitele a
zaměstnance obcí. Jako první bude probíhat školení pro zastupitele všech obcí
mikroregionu a uskuteční se ve dnech 12. a 13. 3. 2019 v prostorách Kina Beseda
v Dačicích. Toto školení bude pod vedením lektorky paní Ing. Marie Černé z Třebíče.
Školení se bude skládat ze dvou seminářů- v rámci prvního se zastupitelé seznámí se
systémem veřejné správy v ČR, dále s úkoly, které v rámci své funkce plní a také
s tématem komunikace. Pro druhou část seminář je možné vybrat z témat, které jsou
v rámci projektu ESO nabízeny. Je možné zvolit maximálně 3 témata:
1. Zastupitel jako manažer: řízení obce z hlediska časových úkolů, řízení zastupitelstva,
rady, komisí, systém v práci manažera, vlastnosti zastupitele jako manažera;
2. Zastupitel jako vyjednavač a reprezentant: vyjednávání s cílovými skupinami,
propagace obce, zastupování obce při společenských příležitostech;
3. Zastupitel jako hospodář – finance: rozpočet obce – navrhování, schvalování, plnění,
kontrola, prevence zadlužení obce;
4. Zastupitel jako hospodář – majetek: hospodaření s majetkem dle zákona o obcích,
obecní majetek zbytný/nezbytný, způsoby péče o majetek;
5. Zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce: strategický plán,
strategické dokumenty jednotlivých oblastí, územní plán;
6. Zastupitel jako zákonodárce a ombudsman: legislativní nástroje obce, práva občanů a
možnosti jejich obhajoby, práva zastupitelů.
Po diskuzi si představitelé obcí vybrali z volitelných témat 3 následující:
• Zastupitel jako hospodář – finance: rozpočet obce – navrhování, schvalování,
plnění, kontrola, prevence zadlužení obce
• Zastupitel jako hospodář – majetek: hospodaření s majetkem dle zákona o obcích,
obecní majetek zbytný/nezbytný, způsoby péče o majetek
• Zastupitel jako zákonodárce a ombudsman: legislativní nástroje obce, práva
občanů a možnosti jejich obhajoby, práva zastupitelů
Pokud by měli starostové konkrétní dotazy či oblasti, které by je zajímaly nebo by na ně
měl být kladen důraz, je možné je zaslat Janě Štěpánové a budou dále předány paní
Černé. Obě části školení budou pro všechny obce mikroregionu zcela zdarma.

6) Výzva k úhradě členského příspěvku řádných členů Svazku
Předseda informoval zástupce obcí o tom, že na dnešní Valné hromadě jim bude
rozdána výzva k úhradě členského příspěvku řádných členů Svazku. Tuto výzvu obdrží
v listinné podobě. Obcím, které nejsou přítomny, bude zaslána poštou.

7) Různé
- Předání daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnil zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje pan npor. Ing. Michal Hejda, bývalý velitel požární stanice HZS Dačice, aby
poděkoval zástupcům mikroregionu za jejich dar – vysokotlaký čistič Kränzle K 1151 TS
T s nástavcem na mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými
prostředky na bezdotykové mytí. Tento čistič představuje velké usnadnění pro práci
hasičů při mytí zásahové techniky také teplou vodou a chemickou pěnou. Poděkoval
také jménem pana plk. Ing. Lukáše Janka, ředitele jindřichohradeckého územního
odboru HZS. Jelikož pan npor. Hejda již nepůsobí na požární stanice v Dačicích, ale
v Jindřichově Hradci, očekává se do měsíce vybrání nového velitele požární stanice
v Dačicích, přičemž bude následovat jeho představení starostům mikroregionu. Nadále
také hasiči doufají v dobrou spolupráci se všemi obcemi mikroregionu.
- Ukončení Terénního programu pro uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek- Oblastní charita Jihlava
Dnešní valné hromady se zúčastní paní Věra Janáková, vedoucí Odboru sociálních věcí
MěÚ v Dačicích, aby přítomné seznámila s dopisem, který přišel jak na MěÚ Dačice, tak
Mikroregion Dačicko ohledně ukončení poskytované registrované sociální služby
Terénního programu pro uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek,
kteří jsou občany města Dačice a celého Mikroregionu Dačicko. Bohužel došlo ze strany
Jihočeského kraje k nezařazení této služby do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.
Na podzim roku 2018 byla podána žádost na zařazení do sítě sociálních služeb
Jihočeského kraje s podporou celého ORP Dačice a také k vyjednávání s protidrogovým
koordinátorem Jihočeského kraje. I přes veškeré úsilí se však nepodařilo výše uvedené
pověření získat.
Nově bude tuto službu na území celého ORP poskytovat PREVENT 99 z.ú., v Dačicích
budou vždy 1x týdně (pondělí). Vedoucím zařízení JIHOČESKÝ STREETWORK
PREVENT je pan Bc. Kamil Podzimek a bude také hostem na jedné z příštích Valných
hromad. Jelikož nyní dochází k mapování území, požádala paní Janákové starosty o
vstřícnost, pokud by se na ně pan Podzimek obrátil v rámci získání informací v jejich
obci.
- Rozpočtové opatření č. 8/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 8/2018, kde příjmy
celkem činí – 28, 50 tis. Kč, výdaje celkem -3, 50 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy
- 25, 00 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 707, 816 tis. Kč, výdaje celkem
po rozpočtovém opatření 1. 941, 10 tis. Kč a financování 233, 284 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Region Renesance
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 16. 1.
2019 byla obdržena zpráva jednotného sekretariátu k žádosti v rámci projektu "Proti
proudu času Regionem Renesance". Tato žádost úspěšně prošla formální kontrolou
způsobilosti. Nyní bude postoupena externím hodnotitelům ke kvalitativnímu

hodnocení a následně předložena na monitorovacím výboru k rozhodnutí. Monitorovací
výbor se bude konat v termínu 26. - 27. 3. 2019
- Konání odborného kurzu pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro
nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. nebo II. stupně“
Pan Mgr. Jiří Doležal, starosta obce Hříšice informoval starosty o konání odborného
kurzu pro získání osvědčení ,,Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin I. nebo II. stupně“. Tento kurz se uskuteční ve dnech 13. a 14. března
2019 v budově kulturního domu Hříšice (č.p. 66), podrobnosti obdrží jednotlivé obce
v následujících dnech prostřednictvím mikroregionu.

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 8/ 2018
(Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 31. 1. 2019

Zapsala: Jana Štěpánová

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

............................................... ..
Ing. Hynek Blažek
ověřovatel zápisu

..............................................
Bohumil Kašpárek
ověřovatel zápisu

..................................................
Mgr. Jiří Doležal
revizní komise

