Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 24. 6. 2019 v Dačicích

Přítomni:

15 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Cizkrajov, Červený Hrádek, Dačice, Horní Slatina, Kostelní Vydří,
Peč, Písečné, Slavonice, Županovice

Hosté:

Ing. Jan Bartošek, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Bc. 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) Ing. Jan Bartošek- Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
5) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko- Setkání starostů v rámci
realizovaného projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“
6) Region Renesance- aktuality
7) Závěrečný účet za rok 2018- schvalování
8) Různé
9) 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 Bc. Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Jaroslav Šlesinger, starosta obce Jilem a starostka obce
Heřmaneč, Bc. Renata Potměšilová.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, 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 dojde ke schválení
Závěrečného účtu za rok 2018 a k přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Také byla provedena kontrola plnění usnesení z minulé Valné hromady svazku, která
byla naplněna. K 31. 5. 2019 je na běžném účtu mikroregionu 1 680 738, 54,- Kč.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Ing. Jan Bartošek- Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Dnešní valné hromady se zúčastnil pan Ing. Jan Bartošek z Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Nejprve informoval přítomné o nové výzvě z Ministerstva místního
rozvoje ČR v rámci projektu dostupného bydlení. Tato výzva se týká jak výstavby, tak
opravy a nákupu obecních bytů. Finance jsou poskytovány formou půjčky – splácí se
poté v horizontu 30- ti let. Tyto sociální byty se poté mohou využít dle potřeby obcenapř. i pro lékaře, učitele apod.
Dalším diskutovaným tématem byla oblast chybějících financí na sociální služby.
Vyvstává otázka financování – dle názoru pana Bartoška bude povinnost částečně
pozvolna přecházet ze státu na jednotlivé kraje.
Pan Bartošek dále upozornil přítomné starosty na chystanou novelu stavebního zákona a
zároveň starosty vybídl k vyvinutí aktivity v rámci této novely- pokud s ní obce
nesouhlasí. Tato novela bude zužovat rozhodovací kompetence, budou nastaveny lhůty
a může se ukázat jako velmi nevhodná.
Byla řešena také problematika životního prostředí- obce aktuálně trápí otázka čistíren
odpadních vod v jejich obcích (tato problematiky řešena již v lednu 2019 za přítomnosti
vedoucí Odboru životního prostředí pana Ing. Jiřího Müllera), dále proběhla debata
v otázce problematiky nákladní dopravy na nižších třídách silnic.
Starosty nadále zajímá situace ohledně možného rušení Finančního úřadu v Dačicích –
pan Ing. Jan Bartošek a paní Ing. Kateřina Marková, místostarostka města Dačice, ujistili
starosty, že se město Dačice snaží tuto situaci řešit. Aktuálně Finanční správa zpracovává
analýzy v rámci nového uspořádání územních pracovišť, FÚ Dačice je však stále na
seznamu plánovaných zrušených míst.
Pan Ing. Bartošek nabídl zástupcům obcí možné konzultace jejich problémů a případnou
pomoc, bude- li to v jeho kompetencích.

5) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko- Setkání starostů v rámci
realizovaného projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“
Manažer Centra společných služeb Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s
aktualitami v projektu Centrum společných služeb. Na dnešní valné hromadě se konalo
již 7. setkání starostů v rámci projektu CSS ,,Posilování administrativní kapacity obcí na

bázi meziobecní spolupráce“ došlo k zhodnocení činnosti CSS, starostům byly dány k
dispozici dotazníky, které odrážejí spokojenost zástupců členských obcí s činností a
službami CSS. V rámci chodu centra dochází k průběžnému přidávání aktivit v ISP, jsou
zpracovávány sebehodnotící zprávy, je uveřejňován informační zpravodaj v Dačickém
zpravodaji. Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se celý realizační tým v rámci projektu CSS zúčastnil
Tematického setkání v Pacově, kde došlo mimo jiné ke zhodnocení dosavadního průběhu
projektu a ke sdílení dobré praxe s dalšími mikroregiony.
Bc. Jana Štěpánová informovala přítomné o připravovaném dotazníkovém šetření
v rámci projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“ a poprosila starosty o vstřícnost při jeho vyplňování. V tomto směru se bude
snažit vyplnit co nejvíce informací za jednotlivé obce, aby docházelo k úspoře času.
Některé informace však budou přímo na zástupcích obcí. Vyplnění tohoto dotazníků je
důležité, jelikož bude sloužit jako podklad pro navazující projekt, který by SMO ČR rád
realizoval po skončení projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“. Paní Štěpánová bude kontaktovat obce v období letních
prázdnin.
Dále 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.
V minulých měsících byla zpracována žádost o grant Jihočeského kraje na podporu DSO
Mikroregionu Dačicko ve výši 38 tis. Kč – na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 23. 5. 2019 byla tato žádost schválena v jejím plném rozsahu a v minulých dnech
došlo k podpisu smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí této dotace.

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. €. Společné aktivity v rámci realizace projektu budou
finanče hrazeny od mikroregionu jako celku (bude rozpočítáno), větší část bude
financována od obcí, které mají v projektu své vlastní aktivity. Bc. Martin Šťastný a Bc.
Jana Štěpánová se dne 11. 6. 2019 zúčastnili školení, které k tomuto projektu pořádalo
Centrum pro regionální rozvoj České republiky se zástupci ostatních partnerů Regionu
Renesance v Brně. Další jednání k tomuto projektu se uskuteční v Dačicích dne 14. 8.
2019 (všichni zástupci partnerů).

7) Závěrečný účet za rok 2018- schvalování
Na minulé valné hromadě svazku byl rozdán závěrečný účet k vyvěšení na úředních
deskách členských obcí až do schválení závěrečného účtu (i elektronicky); valná hromada
projednala a schválila závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad, dále byla schválena všemi hlasy účetní závěrka za rok 2018 (byl vystaven
protokol o schválení účetní závěrky).
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Došlo také k přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Valná hromada při
projednávání závěrečného účtu DSO za rok 2018 přijala opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok
2018.

(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

8) Různé
- Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019- středisko Domov seniorů Dačice
Na město Dačice se obrátil zástupce Centra sociálních služeb Jindřichův se žádostí o
dotaci ve výši 300.000,- na provoz Domova seniorů v Dačicích. Ing. Kateřina Marková,
místostarostka města Dačice, informovala přítomné o situaci v této záležitosti. Město
Dačice je schopno určitou částkou přispět, bohužel však rozhodně ne částkou plnou.
Domov seniorů má kapacitu 73 lůžek, z toho je aktuálně 52 klientů, kteří jsou občany
města Dačic a spádových vesnic. Zřizovatelem této služby je Jihočeská kraj, ten je ale
nucen v návaznosti na stále se zvyšující náklady navyšovat provozní příspěvky pro tuto
organizace. Vzhledem ke skutečnosti stále narůstajících nákladů na poskytování
kvalitních sociálních služeb je potřeba vícezdrojového financování stále nutnější.
Otázkou tedy zůstává, zda by byl Mikroregion Dačicko ochoten v rámci této žádosti o
dotaci přispět také.
V rámci diskuze se starostové shodli na tom, že vnímají povinnosti financování těchto
služeb především ze strany kraje. Nestaví se proto příliš kladně k možnosti financování
v rámci mikroregionu. Jako jediná možnost se jeví kontakt přímo z Domova seniorů
v Dačicích vůči jednotlivým obcím. Pokud by se ukázalo, že tuto sociální službu
využívá občan z konkrétní obce, byla by možnost přispět adresně právě na onu osobu.

- Systém MOBISYS- nástroj komunikace s veřejností
Bc. Jana Štěpánová informovala přítomné ohledně nabídky systému MOBISYS, který je
službou, která umožňuje obcím a městům nabídnout svým občanům služby moderní,
efektivní a digitální samosprávy.
Systém se skládá z 3 základních modulů:
1) Informace- Modul pro efektivní informování občanů prostřednictvím aplikace
Moje Obec, případně SMS nebo e-mailů. Od občanů naopak zprostředkuje
předávání podnětů v podobě hlášení.
2) Platby- Modul pro placení místních a jiných poplatků moderními platebními
metodami- online kartou, online bankovním převodem apod.
3) Odpady- Identifikace odpadových nádob pomocí RFID čipů- vede k zefektivnění
odpadového hospodářství a vede občany k větší zodpovědnosti při nakládání
s odpady.
Pokud by někoho tento systém zaujal, může se ozvat paní Štěpánové, která poté předá
bližší informace o systému včetně kontaktu na tuto společnost.

- Žádost na Jihočeský kraj v záležitosti silnice Dačice- Slavonice
Město Dačice podalo žádost o opravu a zahájení prací na urychlenou rekonstrukci
silnice Dačice- Slavonice, včetně úpravy šířkových a směrných poměrů. Na toto téma se
také uskuteční v pátek 28. 6. 2019 schůzka místostarosty města Dačice Ing. Jiřího Baštáře
s panem Ing. Klásou (Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství) na
Jihočeském kraji.

- Letní tábor Zvůle- oprava toalet
Pan Mgr. Semotán, místostarosta obce Český Rudolec informoval přítomné o konání
Letního táboru na Zvůli. Tohoto táboru se pravidelně účastní velké množství dětí
z téměř celého mikroregionu. Problémem je však aktuálně nevyhovující stav toalet.
Z tohoto důvodu by pan místostarosta rád nadnesl otázku, zda by Mikroregion Dačicko
byl ochoten zahrnout tuto opravu do svého rozpočtu. Zatím však nebyla stanovena
žádná částka nutná k opravě a také nebyla záležitost konzultována s majitelem
pozemku – městem Dačice. Bylo proto navrženo, aby byl stávající stav řešen s městem
Dačice (popřípadě Technickými službami Dačice) a poté vytvořen rozpočet. Pokud
bude potřeba, bude toto téma řešeno na některé z příštích Valných hromad svazku.

9) 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: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)
- Závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2018
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, 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 2. 7. 2019

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

Zapsala: Bc. Jana Štěpánová

...............................................
Jaroslav Šlesinger
ověřovatel zápisu

..............................................
Bc. Renata Potměšilová
ověřovatel zápisu

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

