Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 3. 2019 v Dačicích

Přítomni:

15 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dobrohošť,
Kostelní Vydří, Peč, Slavonice, Županovice

Hosté:

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
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) Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení
dozoru České Budějovice- Jihlava- 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: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Ladislav Bartušek, starosta obce Volfířov a starostka
obce Báňovice, Mgr. Jana Cvrčková.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, 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. K 28. 2. 2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 887. 612, 18,- Kč.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru
České Budějovice- Jihlava- Tvorba obecně závazných vyhlášek
Valné hromady se zúčastnili zástupci Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV
České republiky, České Budějovice pan Mgr. Miloš Doucha a pan Mgr. Ján Czop a
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. Pokud obce vydá OZV, musí být zveřejněna po dobu 15ti dní na úřední desce obce (tedy od vyvěšení do účinnosti), lhůta se počítá až od dalšího
dne, nikoli ode dne schválení. Nejlépe je tedy dávat účinnost právě 15-tý den od
vyvěšení. Zákon také nestanovuje povinnost opatřit OZV razítkem. Veškeré právní
předpisy musí být k dispozici k nahlédnutí občanovi, požádá-li o to.
Odpadová vyhláška- stanovuje obcím povinnost zajistit místa pro odkládání biologicky
rozložitelných odpadů. Obce musí zajistit minimálně sběr rostlinných bioodpadů a to
celoročně. V době od 1. listopadu do 31. března je možné sběr přizpůsobit klimatickým
podmínkám a produkci odpadů (vývoz např. 1x za 14 dní). Povinnost sbírat bioodpady i
v zimě platí od 1. 1. 2019. Od 1. 1. 2020 jsou obce povinny zajistit celoročně sběr jedlých
olejů a tuků (odvoz možné domluvit s FCC Dačice, s.r.o.).
Kontakty: Mgr. Miloš Doucha, e-mail: dozorcb@mvcr.cz, tel.: 387 722 393,
Mgr. Ján Czop, e-mail: jan.czop@mvcr.cz, tel. 387 722 111

5) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. Byla
obdržena zpráva 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. V tomto výboru se musí shodnout všichni přítomní o podpoření žádosti,
jinak žádost není akceptována. Pokud bychom obdrželi kladné stanovisko, projekt bude
realizován od července 2019 po dobu 3 let.

6) 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. V minulém měsíci byla
zpracována Analýzu přínosů CSS , která byla SMO ČR úspěšně přijata. Byla finalizována
žádost o dotaci z MMR pro Báňovice – výstavba dětského hřiště, probíhá spolupráce na
doplnění žádosti o grant Jk pro Třebětice – rekonstrukce místní komunikace, s obcí
Třebětice také probíhá spolupráce při zveřejňování uzavřených smluv na profil
zadavatele. Dále dochází ke zpracování VZMR pro SLKOB (Skládka pro likvidaci
komunálního odpadu Borek) – vyhotovení PD (služby) na předkládací stanici Borek,
bude probíhat zpracování VZ dle ZZVZ pro SLKOB – PD (služby) – rozšíření skládky
Borek, a také zpracování VZ dle ZZVZ pro DSO Vodovod Landštejn – stavební práce –
na REA akce.
Ve dnech 12. a 13. 3. 2019 proběhlo v Dačicích školení pro zastupitele obcí mikroregionu
v rámci projektu Efektivní správa obcí (dále jen ESO), který realizuje SMO ČR. Toto
školení se uskutečnilo pod vedením lektorky paní Ing. Marie Černé z Třebíče. Školení se
skládalo ze dvou částí seminářů- seznámení se systémem veřejné správy v ČR, dále
s úkoly, které v rámci své funkce plní a také s tématem komunikace. Pro druhou část
seminář si starostové zvolili následující tři oblasti:
• 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
Podle odezvy účastníků bylo toto školení přínosné a budeme se v budoucnu těšit na
další příležitost ke společnému setkání.

• Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionu
Do konce února 2019 bylo možné podávat žádosti v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionu. Cílem projektu je poskytnutí finanční
podpory při fungování a provoz DSO Mikroregionu Dačicko. Podpora se bude skládat
z financí na pronájem prostor kanceláře DSO, na pořízení PC (notebook včetně
softwaru, antivirového programu, myš) a na vedení účetnictví DSO. Celkově tedy
mikroregion v rámci dotace žádá o 38.000,- Kč (spoluúčast mikroregionu 17.000,- Kč).

Podrobný rozpočet
Jednotlivé kapitoly rozpočtu

Celkové uznatelné
Popis
náklady/výdaje projektu v Kč

Materiálové náklady/výdaje
celkem

20.000,-

Výpočetní technika

20. 000,-

Náklady a výdaje na služby

35. 000,-

Zakoupení notebooku pro činnost
DSO vč. SV/balíčku MS Office + AVG
+myš

Energie
- elektřina

-plyn
- vodné, stočné
Účetní služby

5. 000,spotřeba EE v rámci provozování
kanceláře DSO, celková spotřeba EE
je vyší než požadovaná částka (roční
zálohy na EE činí 21. 600,- Kč

5. 000,0, 00,0, 00,15. 000,-

vedení účetnictví DSO- celkové
náklady na vedení účetnictví DSO
jsou vyšší než požadovaná částka
(18. 299,- Kč/rok)

55. 000,Celkové uznatelné náklady/výdaje
na realizaci projektu

Základní údaje o rozpočtových výdajích na projekt:
Celkové uznatelné výdaje na
realizaci projektu:
Požadovaná dotace z rozpočtu JčK:
Vlastní prostředky žadatele:

55. 000,-

min. %
spoluúčasti

30%

38. 000,-

tj: 69,09 %
tj: 30,91%

min: 10. 000,max: 70. 000,-

17. 000,-

Zastupitelstvo Jihočeského kraje zasedá dne 11. 4. 2019, informace o rozhodnutí
ohledně dotace bude možno uveřejněno dne 12. 4. 2019 na internetových stránkách
Jihočeského kraje.
K zápisu z Valné hromady je přiložen také plán dotací z IROPU na roky 2021-2027. Emailem Vám budou zaslány náležitosti žádosti z MPSV – Operační program
zaměstnanost, kdy cílem je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména
prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich
fungování a snížení administrativní zátěže. Podporovanými aktivitami jsou:
•
Podpora řízení kvality,
•
Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů,
•
Podpora procesního řízení v organizaci,
•
Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností,
•
Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení
komunikace uvnitř veřejné správy i navenek
Žádosti lze podávat do 21. 6. 2019.
Bc. Martina Tomšů informovala přítomné o novinkách v oblasti GDPR. Aktuálně se
v obcích řešila problematika sazebníku, byla poskytnuta šablona. Diskutovaný
Adaptační zákon zatím stále není platný, což je způsobeno nesouhlasem se sankcemi
škol a obcí. Bude nadále sledováno. V brzké době bude také řešena otázka povinných
školení zaměstnanců obcí v oblasti GDPR. Je možné toto školení realizovat na obecních
úřadech obcí nebo formou samostudia. Obce se dohodnou s paní Tomšů.

7) Různé
- Příkazní smlouva
Předseda svazku informoval přítomné o náležitostech Příkazní smlouvy, která pojednává
o vedení účetnictví a zpracování účetnictví, zpracování přiznání k dani z příjmů
právnických osob, poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti
ekonomiky, účetnictví a daní a dále poskytování administrativních služeb mezi Městem
Dačice a Mikroregionem Dačicko. Výše odměny za smluvenou činnost činí 7. 500,- Kč
bez DPJ/čtvrtletně. Tato smlouva ruší Mandátní smlouvu uzavřenou mezi stranami dne
9. 3. 2009, jejímž předmětem bylo vedení a zpracování účetnictví mikroregionu. Původní
výše odměny byla 3. 650,- Kč bez DPH/čtvrtletně. Aktuálně však tato částka nepokrývá
náklady, je prodělečná pro Město Dačice. Navýšením odměny tak dojde k pokrytí
nákladů.
Schváleno uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Dačice a Mikroregionem Dačicko,
kde výše odměny činí 7. 500,- Kč bez DPH/čtvrtletně.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Pronájem mobilního pódia Mikroregionu Dačicko
V rámci POV 2016 Veletrh komunální techniky bylo pořízeno mobilní pódium od firmy
Šiba Plus s.r.o. Do nynější doby bylo v rámci mikroregionu formou smlouvy o výpůjčce
dáváno k dispozici obcím, které na něj finančně přispěly stejným dílem (Dačice, Volfířov,
Písečné, Studená, Budeč). Letos již uplynula doba udržitelnosti projektu a tak je možné
jej dát formou smlouvy o pronájmu k dispozici i ostatním obcím mikroregionu. Na
dnešní Valné hromadě došlo k debatě ohledně ceny pronájmu pódia. Po krátké debatě
dospěli zástupci obcí k ceně 7.000,- Kč/den za pronájem mobilního pódia pro obce, které
se nepodílely na nákladech spojených s jeho pořízením. Pódium je uložené v obci
Studená, dopravu a složení mobilního pódia si každá obec obstará sama. V případě
zájmu o mobilní pódium kontaktujte paní Štěpánovou, která Vám sdělí informace o
volných termínech pronájmu.
Schválena cena možnosti pronájmu mobilního pódia Mikroregionu Dačicko 7. 000,Kč/den pro obce, které se nepodílely na nákladech spojených s jeho pořízením
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)

- Signál mobilního operátora
Starosta obce Jilem opět upozornil na dlouholetý problém s nedostatečným signálem
mobilního operátora s tím, že se o tuto záležitost zajímá tisk.

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)
Uzavření Příkazní smlouvu mezi Městem Dačice a Mikroregionem Dačicko,
kde výše odměny činí 7. 500,- Kč bez DPH/čtvrtletně.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

-

Cenu možnosti pronájmu mobilního pódia Mikroregionu Dačicko 7. 000,Kč/den pro obce, které se nepodílely na nákladech spojených s jeho
pořízením.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)

-

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 27. 3. 2019

Zapsala: Jana Štěpánová

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

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

..............................................
Mgr. Jana Cvrčková
ověřovatel zápisu

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

