Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 23. 9. 2019 v Dačicích

Přítomni:

13 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná,
Dobrohošť, Heřmaneč, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Županovice

Hosté:

Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky Sdílení o.p.s.
Eva Švecová, fundraiser Sdílení o.p.s
Jolana Juříčková, obchodní ředitelka m-ARK Marketing a reklama
s.r.o.
Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Bc. Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Centrum
společných služeb

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Sdílení o.p.s. - představení služeb
5) Magazín Vysočina- možnost prezentace
6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko6) Region Renesanceaktuality
7) Region Renesance
8) Různé
9) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program
zasedání Valné hromady. Zapisovatelkou byla určena Bc. Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 13, 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
místostarosta obce Český Rudolec, Mgr. Vladimír Semotán.
(Hlasování: Pro: 12, 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 byla provedena
kontrola plnění usnesení z minulé Valné hromady svazku, která byla naplněna. K 31. 8.
2019 je na běžném účtu mikroregionu 1 670 122, 34,- Kč.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Sdílení o.p.s. - představení služeb
Dnešní Valné hromady se zúčastnila paní Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky Sdílení
o.p.s. a paní Eva Švecová, fundraiser Sdílení o.p.s., aby přítomným starostům představily
služby, které jsou poskytovány občanům na celém území mikroregionu prostřednictvím
této společnosti. Paní Švecová nejprve krátce představila společnost Sdílení o.p.s. a
připomněla, že je to poprvé v letošním roce, kdy došlo k podpoře jejich činnosti v rámci
Jihočeského kraje, a to částkou 240. 000,- Kč. Zároveň poděkovala městu Dačice, které
k této podpoře přispělo částkou 80. 000,- Kč. Díky této spolupráci mohlo dojít k pokrytí
služeb celého ORP Dačice. Hlavní službou Sdílení je mobilní hospicová péče, tedy péče o
rodiny, kde se nachází člověk v terminálním stádiu nemoci. Jedná se o pomoc, kdy tým
Sdílení pečuje o člověka v jeho přirozeném domácím prostředí až do jeho úmrtí se všemi
potřebnými léky a pomůckami. Tato zdravotní služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu a to nejen pro nemocné až do jejich smrti, ale také v rámci péče o zemřelého a
následného poradenství pro pozůstalé. Mobilní hospicová péče stojí 1. 500,- Kč, tato
platba obsahuje vstupní poplatek, dále již není nic účtováno. Tým Sdílení o.p.s. se skládá
ze zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků a pečovatelek. Další službou, kterou
společnost poskytuje, je také poradna a půjčovna pomůcek. Půjčovna zdravotních a
kompenzačních pomůcek a poradna Sdílení sídlí v přízemí polikliniky v Telči, ulice
Masarykova 330. Poradna poskytuje služby bezplatně. Otevírací doba půjčovny a
poradny je: pondělí 8 – 11,30 hod a 12 – 16 hod, středa 12 – 16 hod. Ceník půjčovny bude
přílohou tohoto zápisu. Paní Bělíková nabídla také možnost besedy s občany- například
setkání seniorů apod. Pokud by byl zájem, pracovníci Sdílení mohou dorazit na
smluvené místo a rádi s přítomnými na dané téma prodiskutují vše, co by přítomné
zajímalo.

5) Magazín Vysočina- možnost prezentace
Dalším hostem Valné hromady byla paní Jolana Juříčková, obchodní ředitelka m-MARK
Marketing a reklama s.r.o. s nabídkou prezentace mikroregionu v dalším připravovaném
ročníku Magazínu Vysočina. Paní Juříčková přinesla přítomným starší čísla magazínů a
pohovořila o výhodách prezentace jak mikroregionů, tak měst, zajímavých památek
apod. Úkolem tohoto titulu je představovat zajímavá místa, osobnosti, služby a firmy
související s cestovním ruchem. Hlavním úkolem je oslovení turistů a předání informací
z jednotlivých regionů prostřednictvím článků a fotografií. Pro čtenáře je magazín
zdarma, současně je magazín distribuován do Informačních center, na vybrané akce a
veletrhy zaměřené na cestovní ruch a další turisticky atraktivní místa. Ve Vysočina
magazínu 2019 má celostránkovou prezentaci i Zámek Dačice. Pokud by měl zájem o
prezentaci také Mikroregion Dačicko, mohlo by dojít ke spojení článku a dlouhodobější
propagace mikroregionu.

Přítomní starostové rozhodli, že nevyužijí nabídky propagace v Magazínu Vysočina
v rámci mikroregionu jako celku. Pokud by měla nějaká obec zájem individuálně, osloví
paní Juříčkovou na tel.: 602 784 572, e-mail: jola@m-ark.cz.
Cena prezentace:
2 strany:
34. 800,- Kč + partner obdrží 300 ks magazínu
1 strana:
18. 500,- Kč + partner obdrží 100 ks magazínu
2/3 strany: 13. 200,- Kč + partner obdrží 50ks magazínu
1/3 strany:
6. 200,- Kč + partner obdrží 25 ks magazínu
Cena obsahuje: Textové zpracování dodaných podkladů, úpravy fotografií, grafické
řešení, korektury.

6) Centrum společných služeb 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. Došlo ke zpracování žádosti
o grant Jihočeského kraje pro obec Heřmaneč (zpracování Územního plánu), dále ke
zpracování VZMR pro obec Dobrohošť a zpracování několika žádostí o kotlíkové dotace
Jihočeského kraje, kdy zde došlo při podání žádostí k totálnímu kolapsu internetových
stránek Jihočeského kraje a podání tak bylo značně komplikované. V budoucnu CSS čeká
zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vybudování ČOV
v obci Staré Hobzí, dále pro město Dačice žádost rovněž ze Státního fondu životního
prostředí v rámci výzvy č. 3/2019: Tematické kampaně.
Jelikož na konci roku 2019 dojde k ukončení realizace projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra
společných služeb“ (CSS), je otázkou jakou formou budou financovány pracovní pozice
jednotlivých pracovníků v rámci CSS. Dle projektové smlouvy je povinností
mikroregionu zajistit udržitelnost projektu, a to alespoň jedním celým pracovním
úvazkem, po dobu 1 roku. Starostové projevili zájem o další fungování CSS v plném
pracovním rozsahu. Předseda svazku sdělil přítomným, že do příštího konání Valné
hromady dojde ke zpracování finančních podkladů k dalšímu fungování CSS a bude toto
téma znovu diskutováno.

7) 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. V rámci tohoto projektu
probíhají jednání partnerů. Poslední se uskutečnilo v úterý 17. 9. 2019 v rakouském
Dobersbergu.

8) Různé
- Rozpočtové opatření č. 1/2019
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.1/2019, kde příjmy celkem činí
26,60 tis. Kč, výdaje celkem 26,60 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 0,00 tis. Kč,
příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1 412,10 tis. Kč, výdaje celkem po rozpočtovém
opatření 1 412, 10 tis. Kč a financování 0,00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Rozpočtové opatření č. 2/2019
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.2/2019, kde příjmy celkem činí
250,00 tis. Kč, výdaje celkem 250,00 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 0,00 tis.
Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1662,10 tis. Kč, výdaje celkem po
rozpočtovém opatření 1 662, 10 tis. Kč a financování 0,00 tis. Kč.
Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Podpora Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice Dačiceschvalování daru
V dubnu 2019 byla na adresu Mikroregionu Dačicko doručena žádost o poskytnutí daru
pro Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, požární stanici v Dačicích. V tomto
dopise HZS Jihočeského kraje žádá mikroregion o pořízení kombinované proudnice
D25 a opravu sekčních garážových vrat. V dubnu 2019 došlo na Valné hromadě
k debatě na toto téma, kde se starostové obcí přiklonili spíše k podpoře záměru pořízení
kombinovaných proudnic D25 a vyloučení opravy sekčních garážových vrat. Na
začátku září 2019 byly upraveny návrhy možných darů pro zásahovou činnost HZSpožární stanice Dačice velitelem hasičské stanice Dačice, panem npor. Bc. Milanem
Garhoferem. A to následujícím způsobem:
1) Proudnice D25 Select Flow RB 100D EN Rosenbauer – 2 ks (cena za kus 14. 180,- Kč)
2) požární zásahová hadice D25 – 10 ks (cena za kus 1.050,- Kč)
3) požární zásahová hadice C52 PH 20m se spojkami- 10 ks (cena za kus 1. 629,- Kč)
4) Navigační tablet Samsung + licence navigačního SW (12.000,- Kč + 8.000,- Kč)
5) Přívěsný vozík s okem na záchranný člun a sorbenty (25. 000,- Kč)
Přítomní starostové po debatě dospěli k názoru, že v roce 2019 dojde k podpoře HZS
Jihočeského kraje- požární stanice Dačice, formou věcného daru - pořízení následujícího
vybavení:
a) požární zásahová hadice C52 PH 20m se spojkami- 10 ks (cena za kus 1. 629,- Kč)
b) Navigační tablet Samsung + licence navigačního SW (12.000,- Kč + 8.000,- Kč)
c) Přívěsný vozík s okem na záchranný člun a sorbenty (25. 000,- Kč)
v celkové hodnotě 61 286,60,- Kč.
Valná hromada schválila poskytnutí věcného daru ve výši 61 286,60,- Kč - pořízení
vybavení pro HSZ záchranný sbor Jihočeského kraje- požární stanice Dačice.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Skákací hrad mikroregionu
V rámci POV Jihočeského kraje 2016 byl pořízen skákací hrad, který byl v případě
zájmu k dispozici k výpůjčce celému mikroregionu. V letošním roce však došlo již
k jeho opotřebení a nebude tedy nadále možné ho na kulturních akcích obcí využívat.
Na dnešní valné hromadě proto vznikla debata, zda by byl zájem o pořízení hradu
nového. Jelikož byl skákacího hrad hojně využíván, vyslovily obce zájem o pořízení
skákacího hradu nového. Bc. Jana Štěpánová tedy prozkoumá aktuální nabídku
skákacích hradů na trhu a následně budou návrhy předloženy Valné hromadě.

- Letní tábor Zvůle- oprava toalet
Na Valné hromadě v červnu 2019 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 pan místostarosta nadnesl otázku, zda by
Mikroregion Dačicko byl ochoten zahrnout tuto opravu do svého rozpočtu. Valná
hromada tuto debatu odložila na měsíc září, až bude hotový alespoň předběžný
rozpočet opravy. Nyní pan místostarosta informoval přítomné o kalkulaci oprav.
Z těchto údajů vyplývá, že Mikroregionu Dačicko by se týkala částka 300 tisíc Kč.
Jelikož je na tomto táboře více toalet, přítomní navrhli, aby se o opravu rozdělilo více
účastníků – např. ještě Mikroregion Jemnicko (provozovatelem je DDM Jemnice) nebo
město Dačice (vlastník pozemků). Starostové jednotlivých obcí informovali o tom, že
případný finanční příspěvek na opravu toalet budou muset prodiskutovat na svých
obcích. Předseda svazku přislíbil do příštího konání Valné hromady připravit rozpočet
pro jednotlivé obce, který by vycházel z jejich aktuálního počtu obyvatel.

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

Valná hromada schválila:
- Program valné hromady
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Ověřovatele zápisu
(Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 2/ 2019
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Poskytnutí věcného daru ve výši 61 286,60,- Kč - pořízení vybavení pro HSZ
záchranný sbor Jihočeského kraje- požární stanice Dačice
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

-

Valná hromada vzala na vědomí:
- Zprávu Revizní komise
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Rozpočtové opatření č. 1/ 2019
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 2. 10. 2019

Zapsala: Bc. Jana Štěpánová

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

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

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

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

