Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 22. 5. 2019 v Dačicích

Přítomni:

16 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Budeč, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dobrohošť, Horní Němčice,
Horní Slatina, Peč, Županovice

Hosté:

RNDr. Miloš Vystrčil, senátor PČR
Pavla Popková, ředitelka sociálních služeb Ledax o.p.s.
npor. Bc. Mgr. Jaroslav Doležal, vedoucí Obvodního oddělení
Dačice, PČR
Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Centrum
společných služeb
Marcela Bouzková, účetní svazku

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Ledax o.p.s.- představení služeb
5) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
6) Region Renesance- aktuality
7) Likvidace Finančního úřadu v Dačicích
8) Závěrečný účet za rok 2018
9) Zpráva auditora
10) Vykonávání auditu v roce 2019
11) Různé
12) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Hynek Blažek, starosta města Slavonice a starosta
obce Staré Hobzí, Ing. Milan Čermák.
(Hlasování: Pro: 14, 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 bude projednán
Návrh závěrečného účtu za rok 2018, dále budou přítomni seznámeni s výsledkem
auditu v roce 2018 a bude zvolen způsob vykonávání auditu v roce 2019. Na dnešní
Valné hromadě byla provedena kontrola plnění usnesení z minulé Valné hromady
svazku, která byla naplněna. K 30. 4. 2019 je na běžném účtu mikroregionu 1 789 096,
37,- Kč.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Ledax o.p.s.- představení služeb
Dnešní Valné hromady se zúčastnila paní Pavla Popková, ředitelka sociálních služeb
Ledax o.p.s. Paní Popková seznámila přítomné se službami Ledaxu. Jedná se převážně o
pečovatelskou službu (rozvážka obědů, doprovod k lékaři, na instituce, úřady atd.,
pomoc při zajištění chodu domácnosti (poklizení, praní a žehlení, nákupy apod.). Kladla
důraz na zástupce obcí, aby se zapojili do financování sociálních služeb (vícezdrojové
financování- dotace, uživatelé, příspěvky obcí a měst, granty), což je pro poskytování
sociálních služeb jejich občanům velmi důležité. V Jihočeském kraji Ledax poskytuje dále
služby – osobní asistence, terénní odlehčovaní služby, hospicová péče – hospicová péče
se stává v poslední době trendem, stále více lidí si přeje zemřít doma. V případě, že by
starostové měli jakékoli dotazy, mohou se na paní Popkovou obrátit. Tel.: 725 723 092, email: pavla.popkova@ledax.cz.

5) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko- Setkání starostů Mikroregionu
Dačicko
Manažer Centra společných služeb Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s
aktualitami v projektu Centrum společných služeb. V rámci chodu centra dochází k
průběžnému přidávání aktivit v ISP, jsou zpracovávány sebehodnotící zprávy, je
uveřejňován informační zpravodaj v Dačickém zpravodaji. Byla zpracována žádost o
dotaci z MMR pro obec Báňovice – výstavba dětského hřiště – výsledky budou na
začátku června 2019 (celkově bylo předloženo přes 4 tis. žádostí). Probíhá zpracování
zadávací dokumentace k veřejné zakázce pro DSO Vodovod Landštejn - realizace akce
„Přívodní a výtlačný řad mez VDJ Kostelním Vydří a Dačicemi a propojení VDJ“, akce
v roce 2020. Byl zpracován grant Jihočeského kraje pro obec Třebětice – rekonstrukce
místních komunikací, kdy došlo k jeho schválení v hodnotě téměř 1 mil. Kč. Dále byla
zpracována a odeslána žádost o dotaci z Generálního ředitelství HZS ČR pro obec
Budíškovice na nový dopravní automobil.
V minulých měsících byla zpracována žádost o grant Jihočeského kraje na podporu DSO
Mikroregionu Dačicko ve výši 38 tis. Kč – zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
proběhne ve čtvrtek 23. 5. 2019. Martin Šťastný dále připomněl všem přítomným

možnost využití právní poradny v rámci projektu Svazu města a obcí ČR, kdy po minulé
Valné hromadě byly zaslány již všem obcím přístupové údaje.

6) 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. €. Další jednání k tomuto projektu v rámci partnerů
Regionu Renesance se uskuteční v Telči dne 15. 5. 2019 (v menší pracovní skupině) a
následně v Dačicích dne 14. 8. 2019 (všichni zástupci partnerů).

7) Likvidace Finančního úřadu v Dačicích
Předseda svazku informoval starosty, že dle neoficiálních informací by mělo od roku
2020 dojít ke zrušení Finančního úřad v Dačicích. Tímto krokem dojde k výraznému
zhoršení dostupnosti služeb nejenom pro občany Dačic, ale především pro obyvatele
pohraničí. V rámci reorganizace finančních úřadů by v Dačicích zůstala pouze
podatelna. Předpokládaný počet majitelů nemovitostí je v ORP Dačice 8. 500,
předpokládaný počet osob podávajících daňové přiznání je 15. 000, z toho přiznání
k dani z příjmů fyzických osob je 4. 500. Většina daňových přiznání se podává osobně
v papírové formě (elektronicky se podává pouze 5% přiznání k dani z příjmu
fyzických osob a do 2% činí přiznání dani z nemovitosti). K podpoře mikroregionu
došlo také ze strany města Telč, Mikroregionu Telčko a Mikroregionu Jemnicko, kde
došlo již dříve ke zrušení Finančního úřadu a na jeho místě vzniklo pouze kontaktní
pracoviště s omezenou provozní dobou. Toto řešení se však ukázalo jako zcela
nevyhovující. Zástupci Mikroregionu Dačicko zásadně nesouhlasí s podobnými kroky,
které se negativně dotýkají celého území mikroregionu, a všech jeho obyvatel.
Mikroregion Dačicko jako celek souhlasí s vydáním a přijmutím společného
usnesení, ve kterém protestuje proti zrušení Finančního úřadu v Dačicích.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

8) Závěrečný účet za rok 2018
Účetní mikroregionu, paní Marcela Bouzková seznámila starosty s Návrhem
závěrečného účtu za rok 2018. Přítomným byl rozdán Návrh závěrečného účtu
mikroregionu za rok 2018 ke zveřejnění na úřední desce (i elektronické) - zveřejněn až
do schválení závěrečného účtu; závěrečný účet bude schvalován na příští valné
hromadě 24. 6. 2019; po uplynutí lhůty pro zveřejnění vracet vyplněné závěrečné účty
zpět na adresu mikroregionu.

9) Zpráva auditora
Paní Marcela Bouzková informovala přítomné o zprávě z vykonávání přezkumu
mikroregionu krajským úřadem. Dne 12. 12. 2018 uskutečnil krajský úřad dílčí
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018. V tomto dílčím přezkoumání byl zjištěn
vážný nedostatek závažného charakteru – v roce 2017 nebyl zveřejněn návrh
rozpočtového výhledu – tento nedostatek byl do závěrečného přezkoumání odstraněn.
Přesto bude tento přestupek dán k jednání přestupkové komisi na kraji, která poté bude

svazek informovat o svém rozhodnutí, zda dojde k nějakému postihu či ne. Dne 9. 4.
2019 uskutečnil krajský úřad závěrečné přezkoumání mikroregionu. V tomto
závěrečném přezkoumání byl zjištěn nedostatek méně závažného charakteru –
inventarizace u účtu 403- transfery na pořízení dlouhodobého majetku nebyla doložena
inventurními soupisy, které by prokázaly účetní stav. Tento nedostatek bude odstraněn
při příští inventarizaci a je bez postihu.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

10) Vykonávání auditu v roce 2019
Na dnešní valné hromadě došlo k diskuzi a následnému hlasování ohledně vykonávání
auditu mikroregionu za rok 2019. Zástupci obcí se shodli, že bude probíhat opět
prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Valná hromada schvaluje, aby byl audit v roce 2019 vykonán Krajským úřadem
Jihočeského kraje.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

11) Různé
- Návštěva pana senátora RNDr. Miloše Vystrčila
Na dnešní Valnou hromadu přijal pozvání pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil, aby
s přítomnými starosty pohovořil ohledně aktuální problematiky v našem mikroregionu.
Nejprve byla vedena debata ohledně aktuálního záměru zrušení Finančního úřadu
v Dačicích. Pan senátor připomněl, že tuto problematiku řešili již dříve v Telči, kde
nakonec ke zrušení došlo a bylo místo něj vytvořeno kontaktní pracoviště, což se
ukázalo jako zcela nevyhovující potřebám obyvatel. Pan Vystrčil uvedl, že tuto
problematiku v senátu vnímají a snaží se těmto krokům bránit, ale bohužel víceméně
bez úspěchu. Zdá se totiž, že aktuálně vláda není nakloněna péči o menší města.
Dalším aktuálním tématem je problematika kůrovce a nedostatku vody v našem území.
Dle názorů pana Vystrčila nebyla udělána potřebná opatření, když měla nastat. Stát od
roku 2013 do roku 2018 získal od Lesů ČR velké množství peněz a nyní Lesům ČR tyto
prostředky chybí a nedaří se je od státu na podporu získat zpět, přestože by území
podpořit měl. Stejně tak je potřeba pomáhat prostřednictvím dotačních titulů i
soukromým vlastníkům lesů – aktuálně by se měly tyto dotační programy rozbíhat.
Další otázkou zůstává, co dělat s velkým množstvím vytěženého dřeva z lesů. Dle pana
senátora by měl tuto otázku řešit stát vykoupením dřeva a následnými opatřeními.
V území mikroregionu je velkým tématem také otázka sociálních služeb a zdravotní
péče. Obecně se celorepublikově potýkáme se stárnutím populace, do budoucna bude
potřeba mobilních služeb stále větší. Co se týče zdravotnictví, pan Vystrčil vidí
problematiku v oblasti úhrady za jednotlivé úkony. Konkrétně v rozdílech u stejného
zákroku vykonávaného ve dvou různých nemocnicích stejného typu- není možné za
stejný zákrok platit vždy výrazně jiné množství peněz. Podobným problémem je také
,,limit na proléčenost“, tedy okamžik, kdy náklady pojišťovny dosáhnou určitého limitu
v procesu léčení pacienta a zdravotní pojišťovna začne zkoumat proč tomu tak je – tyto
limity se ovšem různí a není možné, aby lidé v jiných částích ČR měli různé časové
období na rekonvalescenci. Je tomu tak u lékařů specialistů – př. kardiolog, gynekolog
apod.

Na závěr debaty pan Vystrčil vyzvat přítomné starosty k aktivitě- tedy pokud by měl
někdo z nich konkrétní problém k řešení, může se panu senátorovi ozvat a on se bude
snažit o případnou pomoc. Dále nabídl také možnou prohlídku prostor Senátu ČR, po
domluvě je možnost tuto návštěvu uskutečnit.
Kontakt - Tel.: 606 767 544, e-mail:vystrcilm@senat.cz.

- Policie ČR- npor. Mgr. Jaroslav Doležal, vedoucí OOP Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnil pan npor. Mgr. Jaroslav Doležal, vedoucí
Obvodního oddělení v Dačicích, aby přítomné informoval o aktuální situaci v oblasti
bezpečnosti na našem území. Pan Doležal nejprve uvedl, že jednotlivé problémy na
území mikroregionu řeší obce prostřednictvím kolegů, kteří pracují v území, vždy
aktuálně podle jejich potřeb. Obecně trestná činnosti jako jsou vloupání, krádež apod.
nyní poklesla a kriminalita přešla do internetové podoby – tedy kyberkriminality,
v podobě podvodných e-mailů, lživých informací pod záminkou vylákání peněz
z občanů nebo posílání peněz v rámci různých her apod.
Byla také řešena otázka útěku bizonů z Bison Ranž Rožnov, které se dosud nepodařilo
všechny odchytit. Pan Doležal uvedl, že se uskutečnila jednání s majitelem bizonů,
Odborem životního prostředí, veterinární správou a Policií ČR. Nikdo bohužel nemá
pravomoc, aby nějakým způsobem zasáhl. PČR byla ujištěna, že bizoni sami od sebe na
člověka nezaútočí, ale může se stát, že zvíře může zdivočet. Z tohoto ohledu Odbor
životního prostředí dal povolení myslivcům bizony střílet, avšak poté se zjistilo, že není
možné je mysliveckou zbraní zastřelit, tudíž tento pokyn byl stažen (musí být speciální
jednotka se speciálními zbraněmi). Majitel bizonů však nadále zastává stanovisko, že
bizoni by člověku neměli být nebezpeční.

- MAS Česká Kanada o.p.s.
V otázce prodloužení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice se na
zástupce mikroregionu obrátila MAS Česká Kanada. Od září 2018 je realizován projekt
MAP II, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu formálního i neformálního vzdělávání,
podpořit spolupráci mezi školami navzájem a mezi školami a jinými institucemi
zapojenými do vzdělávání. V lednu 2018 byl schválen dokument Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Dačice, který byl výstupem předchozího projektu MAP a byl
platný do 31. 12. 2018. Podle platných postupů MAP II je nutné mít platný akční plán
po celou dobu realizace projektu. Proto se realizační tým rozhodl prodloužit platnost
stávajícího akčního plánu do 31. 12. 2019.
Valná hromada Mikroregionu Dačicko bere na vědomí prodloužení platnosti
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice do 31. 12. 2019.
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

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

Valná hromada schválila:
-

Program valné hromady

(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: přijato)
- Souhlas s vydáním a přijmutím společného usnesení, ve kterém protestuje
proti zrušení Finančního úřadu v Dačicích
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Vykonání auditu v roce 2019 prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského
kraje
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Zprávu auditora za rok 2018
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Prodloužení platnosti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP
Dačice do 31. 12. 2019
(Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 24. 5. 2019

Zapsala: Jana Štěpánová

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

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

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

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

