Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 29. 4. 2019 v Dačicích

Přítomni:

15 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dačice, Dešná, Heřmaneč,
Kostelní Vydří, Peč, Županovice

Hosté:

Mgr. Ludmila Kolářová, CpKP jižní Čechy
Věra Janáková, vedoucí Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Mgr. Irena Vašíčková, Odbor soc. věcí, MěÚ Dačice
Bc. Tomáš Novák předseda krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Martina Petrová, Přírodní zahrada 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 v ORP Dačice
5) Problematika sucha na Dačicku- Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského
kraje
6) Přírodní zahrady na veřejném prostranství- Přírodní zahrada z.s.
7) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
8) Region Renesance- aktuality
9) Žádost o poskytnutí daru- HZS Jihočeského kraje
10) Závěr

Na základě stanov svazku, v době nepřítomnosti předsedy jej ve všech záležitostech
zastupuje místopředseda - vedením této valné hromady byl tedy pověřen starosta obce
Volfířov, Ing. Ladislav Bartušek.

1) Zahájení:
Místopředseda mikroregionu Ing. Ladislav Bartušek 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: Mgr. Vladimír Semotán, místostarosta obce Český
Rudolec a starostka obce Horní Slatina, Mgr. Jana Valsová.
(Hlasování: Pro: 13, 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. 3.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1. 775. 961, 40,- Kč.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
Valné hromady se zúčastnila paní Věra Janáková, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ
Dačice, paní Mgr. Irena Vašíčková, pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice a
metodička plánování sociálních služeb, paní Mgr. Ludmila Kolářová. Paní Vašíčková
přítomné seznámila se Sociodemografickou analýzou ORP Dačice, která byla zpracována
v rámci projektu ,,Pokračování komunitního plánování služeb ORP Dačice.“ Tento
dokument starostové obdrželi již před konáním Valné hromady, aby si jej mohli
prostudovat. Paní Vašíčková jim prostřednictvím prezentace představila nejdůležitější
body analýzy – informovala o problematickém stárnutí generace, klesání produktivního
věku a naopak stoupání počtu seniorů. Našeho území se týká bohužel úbytek
obyvatelstva. V porovnání s ostatním územím v Jihočeském kraji má ORP Dačice největší
úbytek. Dochází také k velkému stěhování obyvatel do větších měst. Prognóza, která
vychází z dat celé České republiky, poukazuje na neustálý odklad věku rodiček (a
prvorodiček), což může být problémové také v oblasti stěhování zahraničního
obyvatelstva do naší republiky. Za pozitivní můžeme považovat fakt, že na našem území
se nenachází žádná vyloučená lokalita. Alarmující je naopak vysoký věk lékařů, což bude
do budoucna pro obyvatele velký problém, i vzhledem k zvyšujícímu se dožitému věku
a celkově vysokému věku dnešní populace. V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr.
Irenu Vašíčkovou, tel.: 384 401 284, e-mail: soc.prace1@dacice.cz.
Paní Kolářová doplnila, že tuto analýzu mohou starostové využít dle jejich potřeb, např.
při žádostech o dotaci apod.
Dalším bodem bylo zpracování analýzy ohledně situace v obcích z hlediska sociálních a
doprovodných služeb. Došlo tedy k debatě na toto téma, kdy jednotliví starostové
hodnotili situaci u nich v obcích- tedy jaké sociální služby občané v jejich obci využívají,
jaké služby chybí apod. Obecně starostové hodnotili sociálních služby v jejich území
vesměs kladně, objevila se problematika dovážky obědů pro seniory a osoby se sníženou
soběstačností, velkým problémem je také špatná spolupráce mezi jednotlivými kraji
(Jihočeský kraj a Kraj Vysočina).

5) Problematika sucha na Dačicku- Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Pan Bc. Tomáš Novák, předseda krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje
informoval přítomné, ohledně záměru podpory Jihočeského kraje v otázce problematiky
sucha na našem území. V srpnu 2019 by mělo dojít k vypsání grantu z Jihočeského kraje
ohledně možnosti zpracování studie (akčního plánu), který by měl zmapovat problémy
ohledně sucha na našem území. Z tohoto akčního plánu by měly vzejít možnosti, jak tuto
problematiku v nejbližších letech řešit. V rámci tohoto projektu by odborný garant
(prozatím jednáno s Českou zemědělskou univerzitou v Praze - ČZU) zkoumal území a
naplánoval aktivity, které by mohly krajině pomoci. S tímto hotovým akčním plánem již
bude moci žádat o dotace, které budou v rámci problematika sucha do budoucna
vypsány. Studie by měla být hotová do konce roku 2020.

6) Přírodní zahrady na veřejném prostranství – Přírodní zahrada z.s.
Dalším hostem byla paní Martina Petrová ze spolku Přírodní zahrada z.s. Tento spolek
podporuje jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých zahrad. Své
poslání naplňuje osvětou a vzděláváním veřejnosti, institucí a úřadů. Současně
spolupracují při plánování zeleně s obcemi a městy. Seznámila přítomné s tím, co
všechno mohou přírodní zahrady obsahovat a k čemu tyto zahrady slouží. V případě
zájmu je možnost na již vzniklé zahrady zavítat v rámci exkurze. Příkladem přírodní
zahrady v našem okolí je i Bylinková obec Mutišov. Celkově tato zeleň může pomoci
snížit efekt tepelného ostrova a zlepšit stav ovzduší. V případě zájmu můžete navštívit
webové stránky prirodnizahrada.eu nebo komunikovat skrze Mikroregion Dačicko.
Probíhá také Projekt klimatická zeleň, kde se jedná o semináře a exkurze, které budou
probíhat na podzim 2019 v Rakousku.

7) 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. Byla zpracována žádost o
dotaci z MMR pro obec Báňovice – výstavba dětského hřiště – výsledky budou v květnu
2019 (celkově bylo předloženo přes 4 tis. žádostí). Probíhá zpracování zadávací
dokumentace k VZ pro DSO Vodovod Landštejn - realizace akce „Přívodní a výtlačný
řad mez VDJ Kostelním Vydří a Dačicemi a propojení VDJ“.
Bc. Martina Tomšů informovala přítomné o novinkách v oblasti GDPR. Starostům
budou zaslány informace ohledně zákona č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování
osobních údajů, kde je aktuálně řešena otázka pokut pro školy, obce a orgány veřejné
moci. Pro tyto subjekty pokuty platit nebudou. Dále byly starostům podány informace
ohledně aktualit v rámci Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
(z. č. 101/2000 Sb.). V případě potřeby konzultace kontaktujte paní Bc. Martinu Tomšů.

8) Region Renesance- aktuality
Bc. Martin Šťastný informoval přítomné o novinkách v projektu Region Renesance. Byla
schválena žádost v rámci projektu "Proti proudu času Regionem Renesance". Realizace
projektu od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2022, projekt bude rozdělen na 7 etap. Rozpočet DSO
Mikroregion Dačicko bude 145 tis. €.

9) Žádost o poskytnutí daru – HZS Jihočeského kraje
Předsedovi svazu panu Ing. Karlovi Macků byla doručena žádost od ředitele
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, pana plk. Ing. Lukáše Janka ohledně
možnosti daru pro HZS Jihočeského kraje, požární stanici HZS v Dačicích. Již
v minulém roce Mikroregion Dačicko daroval hasičům vysokotlaký čistič. V roce 2019
by rádi využili pro maximální požární bezpečnost daru k pořízení kombinované
proudnice D25 nebo k opravě sekčních garážových vrat. Pan Janko zdůraznil, že bez
pomoci by stav a vybavení hasičů v regionu nebylo na tak dobré úrovni jako je nyní a
poděkoval za pomoc při vybavování a opravách požární stanice Dačice.
Tato možnost daru pro HZS Jihočeského kraje byla dána starostům jako námět
k promyšlení. Na některé z příštích Valných hromad se této problematice budeme opět
věnovat.

10) Na závěr se místopředseda Ing. Ladislav Bartušek 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: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, 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 6. 5. 2019

Zapsala: Jana Štěpánová

...............................................
Ing. Ladislav Bartušek
místopředseda

...............................................
Mgr. Vladimír Semotán
ověřovatel zápisu

..............................................
Mgr. Jana Valsová
ověřovatel zápisu

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

