Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 2. 2019 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Český Rudolec,
Heřmaneč, Horní Slatina, Peč, Volfířov, Županovice

Hosté:

Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Mgr. Hana Oravcová, Koordinátor programu Sociální asistence a
poradenství, STŘED, z.ú
Mgr. Petra Nováková, Sociální pracovník programu Sociální
asistence a poradenství, STŘED, z.ú.
Bc. Rostislav Skotnica, DiS., Pomoc rodinám, z.s.
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) Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
5) STŘED, z.ú.
6) Pomoc rodinám, z.s.- představení sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
7) Region Renesance- aktuality
8) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
9) Různé
10) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Miloslav Fiala, starosta obce Kostelní Vydří a starosta
obce Horní Němčice, Lukáš Jíleček.
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - pan Ing. Jan Koutný 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 31. 1.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 848. 058,12,- Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnila vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice paní
Věra Janáková a metodička plánování sociálních služeb paní Mgr. Ludmila Kolářová,
aby přítomným sdělily aktuality v projektu, jehož cílem je zajistit proces plánování
sociálních služeb na území ORP Dačice, podpořit spolupráci cílových skupin a zpracovat
Akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020-2022. Na
dnešní valné hromadě došlo k projednání a následnému schválení právě Akčního plánu
sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019, který byl s předstihem zaslán starostům
k prostudování a případným otázkám. Paní Kolářová starostům vysvětlila, že se jedná o
dokument, který vzniká v území ve spolupráci s obcemi, zástupci sociálních služeb i
sociálních uživatelů a tato práce bude pokračovat i nadále, kvůli zpracování analýzy
potřeb v jednotlivých obcích.
Valná hromada schvaluje Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) STŘED, z.ú.
Dnešní Valné hromady se zúčastnily zástupkyně organizace STŘED, z.ú. paní Mgr. Hana
Oravcová- Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a paní Mgr. Petra
Nováková- Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství. Přítomné
seznámili s činností organizace na území mikroregionu. STŘED, z.ú. poskytuje od roku
2016 terénní asistenční službu pro rodiny (s výchovnými problémy, slabé rodiny,
zadlužené apod.). Úzce spolupracuje s OSPOD MěÚ Dačice. Organizace působí v kraji
Vysočina v pověření OSPOD (v Jihočeském kraji není registrována v registru
poskytovatelů sociálních služeb), ale do její činnosti spadají i rodiny, které bydlí
v Jihočeském kraji, ale do školy chodí na Vysočině. Služba funguje na bázi terénního
sociálního pracovníka, se kterým se rodiny setkávají pravidelně v dohodnutých
termínech a na dohodnutém místě (bydliště, pracoviště, pracoviště terénního pracovníka

apod.). Paní Oravcová vyzvala starosty k oslovení, pokud by sami věděli o rodinách,
které by potřebovaly tímto způsobem pomoci v předcházení či řešení problémů, aby se
ozvali. Možností jak začít kontakt rodiny s pracovníkem je několik – např. skrze dítě,
respektive školu do které dochází. Mnoho klientů také bere jako plus, že tato služba je
bezplatná a terénní, dále může být motivací vidina finančního obohacení rodiny – tedy
zajištění dávek, na které má rodina nárok, ale zatím je nepobírá a pomoc terénního
pracovníka při vyřizování záležitostí na úřadě apod. Přestože spolupráce s klientem je
uvedena v délce 1 roku, je možné ji prodloužit nebo naopak ukončit dříve a poté po
určité době zjistit, zda se daná situace rodiny vyřešila a poté spolupráci opět navázat
nebo využít krizové intervence. V registraci této služby je uveden věk klienta 0-26 let.
Pracuje se ovšem s celou rodinou.

6) Pomoc rodinám, z.s. – představení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan Bc. Rostislav Skotnica, DiS., aby přítomné
seznámil s činností organizace Pomoc rodinám, z.s. Pan Skotnica byl hostem Valné
hromady v minulém roce, ale jelikož došlo po komunálních volbách v říjnu 2018 ke
změnám představitelů některých obcí, představil dnes činnost této organizace i novým
zástupcům obcí. Pomoc rodinám, z.s. poskytuje bezplatně podporu a pomoc rodinám
s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci – pomáhají rodičům s hospodaření s
penězi a vedení domácnosti, pomáhají také zajistit podmínky v rodině tak, aby děti
mohly vyrůstat v jejich péči. Jedná se o terénní služby- asistentky docházejí buď přímo
do bydliště klienta, nebo se s rodinou mohou setkávat v kanceláři, či na úřadech, kam je
doprovázejí. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami,
rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s
dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod. Služba je poskytována rodinám
s dětmi od 0 do 26 let. Pomoc rodinám, z.s. dlouhodobě spolupracuje s OSPOD MěÚ
Dačice a aktuálně navštěvuje obce Studená, Český Rudolec, Dačice, Peč, Slavonice, Horní
Němčice. Jedná se o cca 1-2 návštěvy pracovníka měsíčně. Organizace také spolupracuje
s potravinovou bankou – dováží např. potraviny do rodin, kde před výplatou není
dostatek jídla a hygienických potřeb apod. Jedná se o poměrně využívanou službu.
Pokud by starostové měli zájem o spolupráci s organizací, lze je kontaktovat přes Odbor
sociálních věcí MěÚ Dačice.

7) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 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

8) 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. Aktuálně připravujeme
Analýzu přínosů CSS , která bude odevzdána do konce února 2019. 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, dále
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
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 MěÚ Dačice (přesun z Kina
Beseda). 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 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
Starostům byla zaslána pozvánka na seminář s prosbou o rozšíření do obce všem
zastupitelům. 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.

9) Různé
- Otázka podpory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Na minulé Valné hromadě došlo k oficiálnímu předání daru HZS Jihočeského kraje
požární stanice Dačice, a to vysokotlakého čističe Kränzle K 1151 TS T s nástavcem na
mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými prostředky na
bezdotykové mytí. Na dnešní Valné hromadě předseda mikroregionu navrhl k diskusi
otázku budoucí podpory HZS požární stanice v Dačicích. Po krátké debatě se
představitelé mikroregionu shodli, že v okamžiku kdy by byla předložena oficiální
žádost o možnou podporu, například opět ve formě daru od samotných hasičů, bude
Valná hromada rozhodovat o tom, zda tuto žádost podpoří či ne. Obecně se ale do
budoucna musí jednat o věci potřebné při zásahu, údržbě techniky apod. Vždy bude ale
záležet na stanovisku Valné hromady.

- Otázka podpory letního a hudebního filmového festivalu – Slavonice Fest 2019 ve
Slavonicích

Předseda mikroregionu předložil k jednání otázku finanční podpory Slavonice Festu
2019. Vzhledem k tomu, že Rada Státního fondu kinematografie snížila finanční podporu
této akci, je realizace letošního ročníku v ohrožení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
festival s významem pro celý mikroregion, mohla by valná hromada zvážit finanční
podporu. Mikroregion se bude možnostmi finanční podpory festivalu zabývat až na
základě dalších informací od starosty Slavonic Ing. Hynka Blažka.

- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9/2018, kde příjmy
celkem činí – 22, 00 tis. Kč, výdaje celkem -70, 70 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 48, 70 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 685, 816 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 870, 400 tis. Kč a financování 184, 584,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2019

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

Zapsala: Jana Štěpánová

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

..............................................
Lukáš Jíleček
ověřovatel zápisu

..................................................
Ing. Jan Koutný
revizní komise
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respektive školu do které dochází. Mnoho klientů také bere jako plus, že tato služba je
bezplatná a terénní, dále může být motivací vidina finančního obohacení rodiny – tedy
zajištění dávek, na které má rodina nárok, ale zatím je nepobírá a pomoc terénního
pracovníka při vyřizování záležitostí na úřadě apod. Přestože spolupráce s klientem je
uvedena v délce 1 roku, je možné ji prodloužit nebo naopak ukončit dříve a poté po
určité době zjistit, zda se daná situace rodiny vyřešila a poté spolupráci opět navázat
nebo využít krizové intervence. V registraci této služby je uveden věk klienta 0-26 let.
Pracuje se ovšem s celou rodinou.

6) Pomoc rodinám, z.s. – představení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan Bc. Rostislav Skotnica, DiS., aby přítomné
seznámil s činností organizace Pomoc rodinám, z.s. Pan Skotnica byl hostem Valné
hromady v minulém roce, ale jelikož došlo po komunálních volbách v říjnu 2018 ke
změnám představitelů některých obcí, představil dnes činnost této organizace i novým
zástupcům obcí. Pomoc rodinám, z.s. poskytuje bezplatně podporu a pomoc rodinám
s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci – pomáhají rodičům s hospodaření s
penězi a vedení domácnosti, pomáhají také zajistit podmínky v rodině tak, aby děti
mohly vyrůstat v jejich péči. Jedná se o terénní služby- asistentky docházejí buď přímo
do bydliště klienta, nebo se s rodinou mohou setkávat v kanceláři, či na úřadech, kam je
doprovázejí. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami,
rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s
dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod. Služba je poskytována rodinám
s dětmi od 0 do 26 let. Pomoc rodinám, z.s. dlouhodobě spolupracuje s OSPOD MěÚ
Dačice a aktuálně navštěvuje obce Studená, Český Rudolec, Dačice, Peč, Slavonice, Horní
Němčice. Jedná se o cca 1-2 návštěvy pracovníka měsíčně. Organizace také spolupracuje
s potravinovou bankou – dováží např. potraviny do rodin, kde před výplatou není
dostatek jídla a hygienických potřeb apod. Jedná se o poměrně využívanou službu.
Pokud by starostové měli zájem o spolupráci s organizací, lze je kontaktovat přes Odbor
sociálních věcí MěÚ Dačice.

7) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 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

8) 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. Aktuálně připravujeme
Analýzu přínosů CSS , která bude odevzdána do konce února 2019. 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, dále
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
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 MěÚ Dačice (přesun z Kina
Beseda). 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 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
Starostům byla zaslána pozvánka na seminář s prosbou o rozšíření do obce všem
zastupitelům. 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.

9) Různé
- Otázka podpory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Na minulé Valné hromadě došlo k oficiálnímu předání daru HZS Jihočeského kraje
požární stanice Dačice, a to vysokotlakého čističe Kränzle K 1151 TS T s nástavcem na
mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými prostředky na
bezdotykové mytí. Na dnešní Valné hromadě předseda mikroregionu navrhl k diskusi
otázku budoucí podpory HZS požární stanice v Dačicích. Po krátké debatě se
představitelé mikroregionu shodli, že v okamžiku kdy by byla předložena oficiální
žádost o možnou podporu, například opět ve formě daru od samotných hasičů, bude
Valná hromada rozhodovat o tom, zda tuto žádost podpoří či ne. Obecně se ale do
budoucna musí jednat o věci potřebné při zásahu, údržbě techniky apod. Vždy bude ale
záležet na stanovisku Valné hromady.

- Otázka podpory letního a hudebního filmového festivalu – Slavonice Fest 2019 ve
Slavonicích

Předseda mikroregionu předložil k jednání otázku finanční podpory Slavonice Festu
2019. Vzhledem k tomu, že Rada Státního fondu kinematografie snížila finanční podporu
této akci, je realizace letošního ročníku v ohrožení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
festival s významem pro celý mikroregion, mohla by valná hromada zvážit finanční
podporu. Mikroregion se bude možnostmi finanční podpory festivalu zabývat až na
základě dalších informací od starosty Slavonic Ing. Hynka Blažka.

- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9/2018, kde příjmy
celkem činí – 22, 00 tis. Kč, výdaje celkem -70, 70 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 48, 70 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 685, 816 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 870, 400 tis. Kč a financování 184, 584,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2019

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

Zapsala: Jana Štěpánová

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

..............................................
Lukáš Jíleček
ověřovatel zápisu

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

Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 2. 2019 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Český Rudolec,
Heřmaneč, Horní Slatina, Peč, Volfířov, Županovice

Hosté:

Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Mgr. Hana Oravcová, Koordinátor programu Sociální asistence a
poradenství, STŘED, z.ú
Mgr. Petra Nováková, Sociální pracovník programu Sociální
asistence a poradenství, STŘED, z.ú.
Bc. Rostislav Skotnica, DiS., Pomoc rodinám, z.s.
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) Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
5) STŘED, z.ú.
6) Pomoc rodinám, z.s.- představení sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
7) Region Renesance- aktuality
8) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
9) Různé
10) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Miloslav Fiala, starosta obce Kostelní Vydří a starosta
obce Horní Němčice, Lukáš Jíleček.
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - pan Ing. Jan Koutný 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 31. 1.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 848. 058,12,- Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnila vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice paní
Věra Janáková a metodička plánování sociálních služeb paní Mgr. Ludmila Kolářová,
aby přítomným sdělily aktuality v projektu, jehož cílem je zajistit proces plánování
sociálních služeb na území ORP Dačice, podpořit spolupráci cílových skupin a zpracovat
Akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020-2022. Na
dnešní valné hromadě došlo k projednání a následnému schválení právě Akčního plánu
sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019, který byl s předstihem zaslán starostům
k prostudování a případným otázkám. Paní Kolářová starostům vysvětlila, že se jedná o
dokument, který vzniká v území ve spolupráci s obcemi, zástupci sociálních služeb i
sociálních uživatelů a tato práce bude pokračovat i nadále, kvůli zpracování analýzy
potřeb v jednotlivých obcích.
Valná hromada schvaluje Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) STŘED, z.ú.
Dnešní Valné hromady se zúčastnily zástupkyně organizace STŘED, z.ú. paní Mgr. Hana
Oravcová- Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a paní Mgr. Petra
Nováková- Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství. Přítomné
seznámili s činností organizace na území mikroregionu. STŘED, z.ú. poskytuje od roku
2016 terénní asistenční službu pro rodiny (s výchovnými problémy, slabé rodiny,
zadlužené apod.). Úzce spolupracuje s OSPOD MěÚ Dačice. Organizace působí v kraji
Vysočina v pověření OSPOD (v Jihočeském kraji není registrována v registru
poskytovatelů sociálních služeb), ale do její činnosti spadají i rodiny, které bydlí
v Jihočeském kraji, ale do školy chodí na Vysočině. Služba funguje na bázi terénního
sociálního pracovníka, se kterým se rodiny setkávají pravidelně v dohodnutých
termínech a na dohodnutém místě (bydliště, pracoviště, pracoviště terénního pracovníka

apod.). Paní Oravcová vyzvala starosty k oslovení, pokud by sami věděli o rodinách,
které by potřebovaly tímto způsobem pomoci v předcházení či řešení problémů, aby se
ozvali. Možností jak začít kontakt rodiny s pracovníkem je několik – např. skrze dítě,
respektive školu do které dochází. Mnoho klientů také bere jako plus, že tato služba je
bezplatná a terénní, dále může být motivací vidina finančního obohacení rodiny – tedy
zajištění dávek, na které má rodina nárok, ale zatím je nepobírá a pomoc terénního
pracovníka při vyřizování záležitostí na úřadě apod. Přestože spolupráce s klientem je
uvedena v délce 1 roku, je možné ji prodloužit nebo naopak ukončit dříve a poté po
určité době zjistit, zda se daná situace rodiny vyřešila a poté spolupráci opět navázat
nebo využít krizové intervence. V registraci této služby je uveden věk klienta 0-26 let.
Pracuje se ovšem s celou rodinou.

6) Pomoc rodinám, z.s. – představení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan Bc. Rostislav Skotnica, DiS., aby přítomné
seznámil s činností organizace Pomoc rodinám, z.s. Pan Skotnica byl hostem Valné
hromady v minulém roce, ale jelikož došlo po komunálních volbách v říjnu 2018 ke
změnám představitelů některých obcí, představil dnes činnost této organizace i novým
zástupcům obcí. Pomoc rodinám, z.s. poskytuje bezplatně podporu a pomoc rodinám
s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci – pomáhají rodičům s hospodaření s
penězi a vedení domácnosti, pomáhají také zajistit podmínky v rodině tak, aby děti
mohly vyrůstat v jejich péči. Jedná se o terénní služby- asistentky docházejí buď přímo
do bydliště klienta, nebo se s rodinou mohou setkávat v kanceláři, či na úřadech, kam je
doprovázejí. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami,
rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s
dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod. Služba je poskytována rodinám
s dětmi od 0 do 26 let. Pomoc rodinám, z.s. dlouhodobě spolupracuje s OSPOD MěÚ
Dačice a aktuálně navštěvuje obce Studená, Český Rudolec, Dačice, Peč, Slavonice, Horní
Němčice. Jedná se o cca 1-2 návštěvy pracovníka měsíčně. Organizace také spolupracuje
s potravinovou bankou – dováží např. potraviny do rodin, kde před výplatou není
dostatek jídla a hygienických potřeb apod. Jedná se o poměrně využívanou službu.
Pokud by starostové měli zájem o spolupráci s organizací, lze je kontaktovat přes Odbor
sociálních věcí MěÚ Dačice.

7) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 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

8) 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. Aktuálně připravujeme
Analýzu přínosů CSS , která bude odevzdána do konce února 2019. 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, dále
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
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 MěÚ Dačice (přesun z Kina
Beseda). 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 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
Starostům byla zaslána pozvánka na seminář s prosbou o rozšíření do obce všem
zastupitelům. 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.

9) Různé
- Otázka podpory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Na minulé Valné hromadě došlo k oficiálnímu předání daru HZS Jihočeského kraje
požární stanice Dačice, a to vysokotlakého čističe Kränzle K 1151 TS T s nástavcem na
mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými prostředky na
bezdotykové mytí. Na dnešní Valné hromadě předseda mikroregionu navrhl k diskusi
otázku budoucí podpory HZS požární stanice v Dačicích. Po krátké debatě se
představitelé mikroregionu shodli, že v okamžiku kdy by byla předložena oficiální
žádost o možnou podporu, například opět ve formě daru od samotných hasičů, bude
Valná hromada rozhodovat o tom, zda tuto žádost podpoří či ne. Obecně se ale do
budoucna musí jednat o věci potřebné při zásahu, údržbě techniky apod. Vždy bude ale
záležet na stanovisku Valné hromady.

- Otázka podpory letního a hudebního filmového festivalu – Slavonice Fest 2019 ve
Slavonicích

Předseda mikroregionu předložil k jednání otázku finanční podpory Slavonice Festu
2019. Vzhledem k tomu, že Rada Státního fondu kinematografie snížila finanční podporu
této akci, je realizace letošního ročníku v ohrožení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
festival s významem pro celý mikroregion, mohla by valná hromada zvážit finanční
podporu. Mikroregion se bude možnostmi finanční podpory festivalu zabývat až na
základě dalších informací od starosty Slavonic Ing. Hynka Blažka.

- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9/2018, kde příjmy
celkem činí – 22, 00 tis. Kč, výdaje celkem -70, 70 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 48, 70 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 685, 816 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 870, 400 tis. Kč a financování 184, 584,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2019

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

Zapsala: Jana Štěpánová

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

..............................................
Lukáš Jíleček
ověřovatel zápisu

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

Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 2. 2019 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Český Rudolec,
Heřmaneč, Horní Slatina, Peč, Volfířov, Županovice

Hosté:

Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Mgr. Hana Oravcová, Koordinátor programu Sociální asistence a
poradenství, STŘED, z.ú
Mgr. Petra Nováková, Sociální pracovník programu Sociální
asistence a poradenství, STŘED, z.ú.
Bc. Rostislav Skotnica, DiS., Pomoc rodinám, z.s.
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) Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
5) STŘED, z.ú.
6) Pomoc rodinám, z.s.- představení sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
7) Region Renesance- aktuality
8) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
9) Různé
10) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Miloslav Fiala, starosta obce Kostelní Vydří a starosta
obce Horní Němčice, Lukáš Jíleček.
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - pan Ing. Jan Koutný 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 31. 1.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 848. 058,12,- Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnila vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice paní
Věra Janáková a metodička plánování sociálních služeb paní Mgr. Ludmila Kolářová,
aby přítomným sdělily aktuality v projektu, jehož cílem je zajistit proces plánování
sociálních služeb na území ORP Dačice, podpořit spolupráci cílových skupin a zpracovat
Akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020-2022. Na
dnešní valné hromadě došlo k projednání a následnému schválení právě Akčního plánu
sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019, který byl s předstihem zaslán starostům
k prostudování a případným otázkám. Paní Kolářová starostům vysvětlila, že se jedná o
dokument, který vzniká v území ve spolupráci s obcemi, zástupci sociálních služeb i
sociálních uživatelů a tato práce bude pokračovat i nadále, kvůli zpracování analýzy
potřeb v jednotlivých obcích.
Valná hromada schvaluje Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) STŘED, z.ú.
Dnešní Valné hromady se zúčastnily zástupkyně organizace STŘED, z.ú. paní Mgr. Hana
Oravcová- Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a paní Mgr. Petra
Nováková- Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství. Přítomné
seznámili s činností organizace na území mikroregionu. STŘED, z.ú. poskytuje od roku
2016 terénní asistenční službu pro rodiny (s výchovnými problémy, slabé rodiny,
zadlužené apod.). Úzce spolupracuje s OSPOD MěÚ Dačice. Organizace působí v kraji
Vysočina v pověření OSPOD (v Jihočeském kraji není registrována v registru
poskytovatelů sociálních služeb), ale do její činnosti spadají i rodiny, které bydlí
v Jihočeském kraji, ale do školy chodí na Vysočině. Služba funguje na bázi terénního
sociálního pracovníka, se kterým se rodiny setkávají pravidelně v dohodnutých
termínech a na dohodnutém místě (bydliště, pracoviště, pracoviště terénního pracovníka

apod.). Paní Oravcová vyzvala starosty k oslovení, pokud by sami věděli o rodinách,
které by potřebovaly tímto způsobem pomoci v předcházení či řešení problémů, aby se
ozvali. Možností jak začít kontakt rodiny s pracovníkem je několik – např. skrze dítě,
respektive školu do které dochází. Mnoho klientů také bere jako plus, že tato služba je
bezplatná a terénní, dále může být motivací vidina finančního obohacení rodiny – tedy
zajištění dávek, na které má rodina nárok, ale zatím je nepobírá a pomoc terénního
pracovníka při vyřizování záležitostí na úřadě apod. Přestože spolupráce s klientem je
uvedena v délce 1 roku, je možné ji prodloužit nebo naopak ukončit dříve a poté po
určité době zjistit, zda se daná situace rodiny vyřešila a poté spolupráci opět navázat
nebo využít krizové intervence. V registraci této služby je uveden věk klienta 0-26 let.
Pracuje se ovšem s celou rodinou.

6) Pomoc rodinám, z.s. – představení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan Bc. Rostislav Skotnica, DiS., aby přítomné
seznámil s činností organizace Pomoc rodinám, z.s. Pan Skotnica byl hostem Valné
hromady v minulém roce, ale jelikož došlo po komunálních volbách v říjnu 2018 ke
změnám představitelů některých obcí, představil dnes činnost této organizace i novým
zástupcům obcí. Pomoc rodinám, z.s. poskytuje bezplatně podporu a pomoc rodinám
s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci – pomáhají rodičům s hospodaření s
penězi a vedení domácnosti, pomáhají také zajistit podmínky v rodině tak, aby děti
mohly vyrůstat v jejich péči. Jedná se o terénní služby- asistentky docházejí buď přímo
do bydliště klienta, nebo se s rodinou mohou setkávat v kanceláři, či na úřadech, kam je
doprovázejí. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami,
rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s
dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod. Služba je poskytována rodinám
s dětmi od 0 do 26 let. Pomoc rodinám, z.s. dlouhodobě spolupracuje s OSPOD MěÚ
Dačice a aktuálně navštěvuje obce Studená, Český Rudolec, Dačice, Peč, Slavonice, Horní
Němčice. Jedná se o cca 1-2 návštěvy pracovníka měsíčně. Organizace také spolupracuje
s potravinovou bankou – dováží např. potraviny do rodin, kde před výplatou není
dostatek jídla a hygienických potřeb apod. Jedná se o poměrně využívanou službu.
Pokud by starostové měli zájem o spolupráci s organizací, lze je kontaktovat přes Odbor
sociálních věcí MěÚ Dačice.

7) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 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

8) 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. Aktuálně připravujeme
Analýzu přínosů CSS , která bude odevzdána do konce února 2019. 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, dále
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
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 MěÚ Dačice (přesun z Kina
Beseda). 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 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
Starostům byla zaslána pozvánka na seminář s prosbou o rozšíření do obce všem
zastupitelům. 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.

9) Různé
- Otázka podpory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Na minulé Valné hromadě došlo k oficiálnímu předání daru HZS Jihočeského kraje
požární stanice Dačice, a to vysokotlakého čističe Kränzle K 1151 TS T s nástavcem na
mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými prostředky na
bezdotykové mytí. Na dnešní Valné hromadě předseda mikroregionu navrhl k diskusi
otázku budoucí podpory HZS požární stanice v Dačicích. Po krátké debatě se
představitelé mikroregionu shodli, že v okamžiku kdy by byla předložena oficiální
žádost o možnou podporu, například opět ve formě daru od samotných hasičů, bude
Valná hromada rozhodovat o tom, zda tuto žádost podpoří či ne. Obecně se ale do
budoucna musí jednat o věci potřebné při zásahu, údržbě techniky apod. Vždy bude ale
záležet na stanovisku Valné hromady.

- Otázka podpory letního a hudebního filmového festivalu – Slavonice Fest 2019 ve
Slavonicích

Předseda mikroregionu předložil k jednání otázku finanční podpory Slavonice Festu
2019. Vzhledem k tomu, že Rada Státního fondu kinematografie snížila finanční podporu
této akci, je realizace letošního ročníku v ohrožení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
festival s významem pro celý mikroregion, mohla by valná hromada zvážit finanční
podporu. Mikroregion se bude možnostmi finanční podpory festivalu zabývat až na
základě dalších informací od starosty Slavonic Ing. Hynka Blažka.

- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9/2018, kde příjmy
celkem činí – 22, 00 tis. Kč, výdaje celkem -70, 70 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 48, 70 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 685, 816 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 870, 400 tis. Kč a financování 184, 584,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2019

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

Zapsala: Jana Štěpánová

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

..............................................
Lukáš Jíleček
ověřovatel zápisu

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

Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 2. 2019 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Český Rudolec,
Heřmaneč, Horní Slatina, Peč, Volfířov, Županovice

Hosté:

Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Mgr. Hana Oravcová, Koordinátor programu Sociální asistence a
poradenství, STŘED, z.ú
Mgr. Petra Nováková, Sociální pracovník programu Sociální
asistence a poradenství, STŘED, z.ú.
Bc. Rostislav Skotnica, DiS., Pomoc rodinám, z.s.
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) Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
5) STŘED, z.ú.
6) Pomoc rodinám, z.s.- představení sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
7) Region Renesance- aktuality
8) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
9) Různé
10) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Miloslav Fiala, starosta obce Kostelní Vydří a starosta
obce Horní Němčice, Lukáš Jíleček.
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - pan Ing. Jan Koutný 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 31. 1.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 848. 058,12,- Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnila vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice paní
Věra Janáková a metodička plánování sociálních služeb paní Mgr. Ludmila Kolářová,
aby přítomným sdělily aktuality v projektu, jehož cílem je zajistit proces plánování
sociálních služeb na území ORP Dačice, podpořit spolupráci cílových skupin a zpracovat
Akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020-2022. Na
dnešní valné hromadě došlo k projednání a následnému schválení právě Akčního plánu
sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019, který byl s předstihem zaslán starostům
k prostudování a případným otázkám. Paní Kolářová starostům vysvětlila, že se jedná o
dokument, který vzniká v území ve spolupráci s obcemi, zástupci sociálních služeb i
sociálních uživatelů a tato práce bude pokračovat i nadále, kvůli zpracování analýzy
potřeb v jednotlivých obcích.
Valná hromada schvaluje Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) STŘED, z.ú.
Dnešní Valné hromady se zúčastnily zástupkyně organizace STŘED, z.ú. paní Mgr. Hana
Oravcová- Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a paní Mgr. Petra
Nováková- Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství. Přítomné
seznámili s činností organizace na území mikroregionu. STŘED, z.ú. poskytuje od roku
2016 terénní asistenční službu pro rodiny (s výchovnými problémy, slabé rodiny,
zadlužené apod.). Úzce spolupracuje s OSPOD MěÚ Dačice. Organizace působí v kraji
Vysočina v pověření OSPOD (v Jihočeském kraji není registrována v registru
poskytovatelů sociálních služeb), ale do její činnosti spadají i rodiny, které bydlí
v Jihočeském kraji, ale do školy chodí na Vysočině. Služba funguje na bázi terénního
sociálního pracovníka, se kterým se rodiny setkávají pravidelně v dohodnutých
termínech a na dohodnutém místě (bydliště, pracoviště, pracoviště terénního pracovníka

apod.). Paní Oravcová vyzvala starosty k oslovení, pokud by sami věděli o rodinách,
které by potřebovaly tímto způsobem pomoci v předcházení či řešení problémů, aby se
ozvali. Možností jak začít kontakt rodiny s pracovníkem je několik – např. skrze dítě,
respektive školu do které dochází. Mnoho klientů také bere jako plus, že tato služba je
bezplatná a terénní, dále může být motivací vidina finančního obohacení rodiny – tedy
zajištění dávek, na které má rodina nárok, ale zatím je nepobírá a pomoc terénního
pracovníka při vyřizování záležitostí na úřadě apod. Přestože spolupráce s klientem je
uvedena v délce 1 roku, je možné ji prodloužit nebo naopak ukončit dříve a poté po
určité době zjistit, zda se daná situace rodiny vyřešila a poté spolupráci opět navázat
nebo využít krizové intervence. V registraci této služby je uveden věk klienta 0-26 let.
Pracuje se ovšem s celou rodinou.

6) Pomoc rodinám, z.s. – představení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan Bc. Rostislav Skotnica, DiS., aby přítomné
seznámil s činností organizace Pomoc rodinám, z.s. Pan Skotnica byl hostem Valné
hromady v minulém roce, ale jelikož došlo po komunálních volbách v říjnu 2018 ke
změnám představitelů některých obcí, představil dnes činnost této organizace i novým
zástupcům obcí. Pomoc rodinám, z.s. poskytuje bezplatně podporu a pomoc rodinám
s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci – pomáhají rodičům s hospodaření s
penězi a vedení domácnosti, pomáhají také zajistit podmínky v rodině tak, aby děti
mohly vyrůstat v jejich péči. Jedná se o terénní služby- asistentky docházejí buď přímo
do bydliště klienta, nebo se s rodinou mohou setkávat v kanceláři, či na úřadech, kam je
doprovázejí. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami,
rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s
dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod. Služba je poskytována rodinám
s dětmi od 0 do 26 let. Pomoc rodinám, z.s. dlouhodobě spolupracuje s OSPOD MěÚ
Dačice a aktuálně navštěvuje obce Studená, Český Rudolec, Dačice, Peč, Slavonice, Horní
Němčice. Jedná se o cca 1-2 návštěvy pracovníka měsíčně. Organizace také spolupracuje
s potravinovou bankou – dováží např. potraviny do rodin, kde před výplatou není
dostatek jídla a hygienických potřeb apod. Jedná se o poměrně využívanou službu.
Pokud by starostové měli zájem o spolupráci s organizací, lze je kontaktovat přes Odbor
sociálních věcí MěÚ Dačice.

7) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 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

8) 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. Aktuálně připravujeme
Analýzu přínosů CSS , která bude odevzdána do konce února 2019. 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, dále
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
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 MěÚ Dačice (přesun z Kina
Beseda). 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 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
Starostům byla zaslána pozvánka na seminář s prosbou o rozšíření do obce všem
zastupitelům. 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.

9) Různé
- Otázka podpory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Na minulé Valné hromadě došlo k oficiálnímu předání daru HZS Jihočeského kraje
požární stanice Dačice, a to vysokotlakého čističe Kränzle K 1151 TS T s nástavcem na
mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými prostředky na
bezdotykové mytí. Na dnešní Valné hromadě předseda mikroregionu navrhl k diskusi
otázku budoucí podpory HZS požární stanice v Dačicích. Po krátké debatě se
představitelé mikroregionu shodli, že v okamžiku kdy by byla předložena oficiální
žádost o možnou podporu, například opět ve formě daru od samotných hasičů, bude
Valná hromada rozhodovat o tom, zda tuto žádost podpoří či ne. Obecně se ale do
budoucna musí jednat o věci potřebné při zásahu, údržbě techniky apod. Vždy bude ale
záležet na stanovisku Valné hromady.

- Otázka podpory letního a hudebního filmového festivalu – Slavonice Fest 2019 ve
Slavonicích

Předseda mikroregionu předložil k jednání otázku finanční podpory Slavonice Festu
2019. Vzhledem k tomu, že Rada Státního fondu kinematografie snížila finanční podporu
této akci, je realizace letošního ročníku v ohrožení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
festival s významem pro celý mikroregion, mohla by valná hromada zvážit finanční
podporu. Mikroregion se bude možnostmi finanční podpory festivalu zabývat až na
základě dalších informací od starosty Slavonic Ing. Hynka Blažka.

- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9/2018, kde příjmy
celkem činí – 22, 00 tis. Kč, výdaje celkem -70, 70 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 48, 70 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 685, 816 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 870, 400 tis. Kč a financování 184, 584,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2019

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

Zapsala: Jana Štěpánová

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

..............................................
Lukáš Jíleček
ověřovatel zápisu

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

Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 2. 2019 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Český Rudolec,
Heřmaneč, Horní Slatina, Peč, Volfířov, Županovice

Hosté:

Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Mgr. Hana Oravcová, Koordinátor programu Sociální asistence a
poradenství, STŘED, z.ú
Mgr. Petra Nováková, Sociální pracovník programu Sociální
asistence a poradenství, STŘED, z.ú.
Bc. Rostislav Skotnica, DiS., Pomoc rodinám, z.s.
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) Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
5) STŘED, z.ú.
6) Pomoc rodinám, z.s.- představení sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
7) Region Renesance- aktuality
8) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
9) Různé
10) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Miloslav Fiala, starosta obce Kostelní Vydří a starosta
obce Horní Němčice, Lukáš Jíleček.
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - pan Ing. Jan Koutný 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 31. 1.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 848. 058,12,- Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnila vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice paní
Věra Janáková a metodička plánování sociálních služeb paní Mgr. Ludmila Kolářová,
aby přítomným sdělily aktuality v projektu, jehož cílem je zajistit proces plánování
sociálních služeb na území ORP Dačice, podpořit spolupráci cílových skupin a zpracovat
Akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020-2022. Na
dnešní valné hromadě došlo k projednání a následnému schválení právě Akčního plánu
sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019, který byl s předstihem zaslán starostům
k prostudování a případným otázkám. Paní Kolářová starostům vysvětlila, že se jedná o
dokument, který vzniká v území ve spolupráci s obcemi, zástupci sociálních služeb i
sociálních uživatelů a tato práce bude pokračovat i nadále, kvůli zpracování analýzy
potřeb v jednotlivých obcích.
Valná hromada schvaluje Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) STŘED, z.ú.
Dnešní Valné hromady se zúčastnily zástupkyně organizace STŘED, z.ú. paní Mgr. Hana
Oravcová- Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a paní Mgr. Petra
Nováková- Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství. Přítomné
seznámili s činností organizace na území mikroregionu. STŘED, z.ú. poskytuje od roku
2016 terénní asistenční službu pro rodiny (s výchovnými problémy, slabé rodiny,
zadlužené apod.). Úzce spolupracuje s OSPOD MěÚ Dačice. Organizace působí v kraji
Vysočina v pověření OSPOD (v Jihočeském kraji není registrována v registru
poskytovatelů sociálních služeb), ale do její činnosti spadají i rodiny, které bydlí
v Jihočeském kraji, ale do školy chodí na Vysočině. Služba funguje na bázi terénního
sociálního pracovníka, se kterým se rodiny setkávají pravidelně v dohodnutých
termínech a na dohodnutém místě (bydliště, pracoviště, pracoviště terénního pracovníka

apod.). Paní Oravcová vyzvala starosty k oslovení, pokud by sami věděli o rodinách,
které by potřebovaly tímto způsobem pomoci v předcházení či řešení problémů, aby se
ozvali. Možností jak začít kontakt rodiny s pracovníkem je několik – např. skrze dítě,
respektive školu do které dochází. Mnoho klientů také bere jako plus, že tato služba je
bezplatná a terénní, dále může být motivací vidina finančního obohacení rodiny – tedy
zajištění dávek, na které má rodina nárok, ale zatím je nepobírá a pomoc terénního
pracovníka při vyřizování záležitostí na úřadě apod. Přestože spolupráce s klientem je
uvedena v délce 1 roku, je možné ji prodloužit nebo naopak ukončit dříve a poté po
určité době zjistit, zda se daná situace rodiny vyřešila a poté spolupráci opět navázat
nebo využít krizové intervence. V registraci této služby je uveden věk klienta 0-26 let.
Pracuje se ovšem s celou rodinou.

6) Pomoc rodinám, z.s. – představení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan Bc. Rostislav Skotnica, DiS., aby přítomné
seznámil s činností organizace Pomoc rodinám, z.s. Pan Skotnica byl hostem Valné
hromady v minulém roce, ale jelikož došlo po komunálních volbách v říjnu 2018 ke
změnám představitelů některých obcí, představil dnes činnost této organizace i novým
zástupcům obcí. Pomoc rodinám, z.s. poskytuje bezplatně podporu a pomoc rodinám
s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci – pomáhají rodičům s hospodaření s
penězi a vedení domácnosti, pomáhají také zajistit podmínky v rodině tak, aby děti
mohly vyrůstat v jejich péči. Jedná se o terénní služby- asistentky docházejí buď přímo
do bydliště klienta, nebo se s rodinou mohou setkávat v kanceláři, či na úřadech, kam je
doprovázejí. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami,
rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s
dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod. Služba je poskytována rodinám
s dětmi od 0 do 26 let. Pomoc rodinám, z.s. dlouhodobě spolupracuje s OSPOD MěÚ
Dačice a aktuálně navštěvuje obce Studená, Český Rudolec, Dačice, Peč, Slavonice, Horní
Němčice. Jedná se o cca 1-2 návštěvy pracovníka měsíčně. Organizace také spolupracuje
s potravinovou bankou – dováží např. potraviny do rodin, kde před výplatou není
dostatek jídla a hygienických potřeb apod. Jedná se o poměrně využívanou službu.
Pokud by starostové měli zájem o spolupráci s organizací, lze je kontaktovat přes Odbor
sociálních věcí MěÚ Dačice.

7) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 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

8) 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. Aktuálně připravujeme
Analýzu přínosů CSS , která bude odevzdána do konce února 2019. 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, dále
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
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 MěÚ Dačice (přesun z Kina
Beseda). 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 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
Starostům byla zaslána pozvánka na seminář s prosbou o rozšíření do obce všem
zastupitelům. 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.

9) Různé
- Otázka podpory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Na minulé Valné hromadě došlo k oficiálnímu předání daru HZS Jihočeského kraje
požární stanice Dačice, a to vysokotlakého čističe Kränzle K 1151 TS T s nástavcem na
mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými prostředky na
bezdotykové mytí. Na dnešní Valné hromadě předseda mikroregionu navrhl k diskusi
otázku budoucí podpory HZS požární stanice v Dačicích. Po krátké debatě se
představitelé mikroregionu shodli, že v okamžiku kdy by byla předložena oficiální
žádost o možnou podporu, například opět ve formě daru od samotných hasičů, bude
Valná hromada rozhodovat o tom, zda tuto žádost podpoří či ne. Obecně se ale do
budoucna musí jednat o věci potřebné při zásahu, údržbě techniky apod. Vždy bude ale
záležet na stanovisku Valné hromady.

- Otázka podpory letního a hudebního filmového festivalu – Slavonice Fest 2019 ve
Slavonicích

Předseda mikroregionu předložil k jednání otázku finanční podpory Slavonice Festu
2019. Vzhledem k tomu, že Rada Státního fondu kinematografie snížila finanční podporu
této akci, je realizace letošního ročníku v ohrožení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
festival s významem pro celý mikroregion, mohla by valná hromada zvážit finanční
podporu. Mikroregion se bude možnostmi finanční podpory festivalu zabývat až na
základě dalších informací od starosty Slavonic Ing. Hynka Blažka.

- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9/2018, kde příjmy
celkem činí – 22, 00 tis. Kč, výdaje celkem -70, 70 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 48, 70 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 685, 816 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 870, 400 tis. Kč a financování 184, 584,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2019

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

Zapsala: Jana Štěpánová

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

..............................................
Lukáš Jíleček
ověřovatel zápisu

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

Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 2. 2019 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Český Rudolec,
Heřmaneč, Horní Slatina, Peč, Volfířov, Županovice

Hosté:

Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Mgr. Hana Oravcová, Koordinátor programu Sociální asistence a
poradenství, STŘED, z.ú
Mgr. Petra Nováková, Sociální pracovník programu Sociální
asistence a poradenství, STŘED, z.ú.
Bc. Rostislav Skotnica, DiS., Pomoc rodinám, z.s.
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) Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
5) STŘED, z.ú.
6) Pomoc rodinám, z.s.- představení sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
7) Region Renesance- aktuality
8) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
9) Různé
10) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Miloslav Fiala, starosta obce Kostelní Vydří a starosta
obce Horní Němčice, Lukáš Jíleček.
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - pan Ing. Jan Koutný 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 31. 1.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 848. 058,12,- Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnila vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice paní
Věra Janáková a metodička plánování sociálních služeb paní Mgr. Ludmila Kolářová,
aby přítomným sdělily aktuality v projektu, jehož cílem je zajistit proces plánování
sociálních služeb na území ORP Dačice, podpořit spolupráci cílových skupin a zpracovat
Akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020-2022. Na
dnešní valné hromadě došlo k projednání a následnému schválení právě Akčního plánu
sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019, který byl s předstihem zaslán starostům
k prostudování a případným otázkám. Paní Kolářová starostům vysvětlila, že se jedná o
dokument, který vzniká v území ve spolupráci s obcemi, zástupci sociálních služeb i
sociálních uživatelů a tato práce bude pokračovat i nadále, kvůli zpracování analýzy
potřeb v jednotlivých obcích.
Valná hromada schvaluje Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) STŘED, z.ú.
Dnešní Valné hromady se zúčastnily zástupkyně organizace STŘED, z.ú. paní Mgr. Hana
Oravcová- Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a paní Mgr. Petra
Nováková- Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství. Přítomné
seznámili s činností organizace na území mikroregionu. STŘED, z.ú. poskytuje od roku
2016 terénní asistenční službu pro rodiny (s výchovnými problémy, slabé rodiny,
zadlužené apod.). Úzce spolupracuje s OSPOD MěÚ Dačice. Organizace působí v kraji
Vysočina v pověření OSPOD (v Jihočeském kraji není registrována v registru
poskytovatelů sociálních služeb), ale do její činnosti spadají i rodiny, které bydlí
v Jihočeském kraji, ale do školy chodí na Vysočině. Služba funguje na bázi terénního
sociálního pracovníka, se kterým se rodiny setkávají pravidelně v dohodnutých
termínech a na dohodnutém místě (bydliště, pracoviště, pracoviště terénního pracovníka

apod.). Paní Oravcová vyzvala starosty k oslovení, pokud by sami věděli o rodinách,
které by potřebovaly tímto způsobem pomoci v předcházení či řešení problémů, aby se
ozvali. Možností jak začít kontakt rodiny s pracovníkem je několik – např. skrze dítě,
respektive školu do které dochází. Mnoho klientů také bere jako plus, že tato služba je
bezplatná a terénní, dále může být motivací vidina finančního obohacení rodiny – tedy
zajištění dávek, na které má rodina nárok, ale zatím je nepobírá a pomoc terénního
pracovníka při vyřizování záležitostí na úřadě apod. Přestože spolupráce s klientem je
uvedena v délce 1 roku, je možné ji prodloužit nebo naopak ukončit dříve a poté po
určité době zjistit, zda se daná situace rodiny vyřešila a poté spolupráci opět navázat
nebo využít krizové intervence. V registraci této služby je uveden věk klienta 0-26 let.
Pracuje se ovšem s celou rodinou.

6) Pomoc rodinám, z.s. – představení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan Bc. Rostislav Skotnica, DiS., aby přítomné
seznámil s činností organizace Pomoc rodinám, z.s. Pan Skotnica byl hostem Valné
hromady v minulém roce, ale jelikož došlo po komunálních volbách v říjnu 2018 ke
změnám představitelů některých obcí, představil dnes činnost této organizace i novým
zástupcům obcí. Pomoc rodinám, z.s. poskytuje bezplatně podporu a pomoc rodinám
s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci – pomáhají rodičům s hospodaření s
penězi a vedení domácnosti, pomáhají také zajistit podmínky v rodině tak, aby děti
mohly vyrůstat v jejich péči. Jedná se o terénní služby- asistentky docházejí buď přímo
do bydliště klienta, nebo se s rodinou mohou setkávat v kanceláři, či na úřadech, kam je
doprovázejí. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami,
rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s
dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod. Služba je poskytována rodinám
s dětmi od 0 do 26 let. Pomoc rodinám, z.s. dlouhodobě spolupracuje s OSPOD MěÚ
Dačice a aktuálně navštěvuje obce Studená, Český Rudolec, Dačice, Peč, Slavonice, Horní
Němčice. Jedná se o cca 1-2 návštěvy pracovníka měsíčně. Organizace také spolupracuje
s potravinovou bankou – dováží např. potraviny do rodin, kde před výplatou není
dostatek jídla a hygienických potřeb apod. Jedná se o poměrně využívanou službu.
Pokud by starostové měli zájem o spolupráci s organizací, lze je kontaktovat přes Odbor
sociálních věcí MěÚ Dačice.

7) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. 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

8) 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. Aktuálně připravujeme
Analýzu přínosů CSS , která bude odevzdána do konce února 2019. 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, dále
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
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 MěÚ Dačice (přesun z Kina
Beseda). 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 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
Starostům byla zaslána pozvánka na seminář s prosbou o rozšíření do obce všem
zastupitelům. 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.

9) Různé
- Otázka podpory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Na minulé Valné hromadě došlo k oficiálnímu předání daru HZS Jihočeského kraje
požární stanice Dačice, a to vysokotlakého čističe Kränzle K 1151 TS T s nástavcem na
mytí podvozků, pěnovým injektorem a kanystry s chemickými prostředky na
bezdotykové mytí. Na dnešní Valné hromadě předseda mikroregionu navrhl k diskusi
otázku budoucí podpory HZS požární stanice v Dačicích. Po krátké debatě se
představitelé mikroregionu shodli, že v okamžiku kdy by byla předložena oficiální
žádost o možnou podporu, například opět ve formě daru od samotných hasičů, bude
Valná hromada rozhodovat o tom, zda tuto žádost podpoří či ne. Obecně se ale do
budoucna musí jednat o věci potřebné při zásahu, údržbě techniky apod. Vždy bude ale
záležet na stanovisku Valné hromady.

- Otázka podpory letního a hudebního filmového festivalu – Slavonice Fest 2019 ve
Slavonicích

Předseda mikroregionu předložil k jednání otázku finanční podpory Slavonice Festu
2019. Vzhledem k tomu, že Rada Státního fondu kinematografie snížila finanční podporu
této akci, je realizace letošního ročníku v ohrožení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
festival s významem pro celý mikroregion, mohla by valná hromada zvážit finanční
podporu. Mikroregion se bude možnostmi finanční podpory festivalu zabývat až na
základě dalších informací od starosty Slavonic Ing. Hynka Blažka.

- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
Předseda svazku informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 9/2018, kde příjmy
celkem činí – 22, 00 tis. Kč, výdaje celkem -70, 70 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 48, 70 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 685, 816 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1. 870, 400 tis. Kč a financování 184, 584,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Akční plán sociálních služeb ORP Dačice pro rok 2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 9/ 2018
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 6. 3. 2019

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

Zapsala: Jana Štěpánová

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

..............................................
Lukáš Jíleček
ověřovatel zápisu

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

