Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 18. 12. 2019 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Budeč, Cizkrajov, Červený Hrádek, Dešná, Dobrohošť,
Horní Němčice, Horní Slatina, Staré Hobzí, Županovice

Hosté:

Bc. Martin Šťastný, Manažer Centra společných služeb
Bc. Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Centrum
společných služeb
Bc. Martina Tomšů, Pověřenec/specialista pro ochranu osobních
údajů
Marcela Bouzková, účetní Mikroregionu Dačicko

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
5) Návrh rozpočtu na rok 2020- schvalování
6) Výše členského příspěvku pro rok 2020- schvalování
7) Pokyn k provedení inventarizace
8) Zrušení členství v DSO Mikroregion Dačicko- obec Cizkrajov
9) Různé
10) Závěr

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

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni všichni členové Revizní komise - Ing. Jan Koutný, Mgr. Jiří Doležal a
Jaroslav Šlesinger informovali o následujícím: na dnešní Valné hromadě proběhlo
hlasování o Schválení rozpočtu na rok 2020, dále byl dán pokyn provedení
inventarizace k 31. 12. 2019 a přítomní byli také seznámeni s výsledkem dílčího
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019. K 30. 11. 2019 je na běžném účtu
mikroregionu 1 655 434,19 Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
Specialista pro rozvoj mikroregionu Bc. Jana Štěpánová seznámila zástupce obcí s
aktualitami v projektu Centrum společných služeb. V rámci chodu centra dochází
k průběžnému přidávání aktivit v ISP, jsou zpracovány sebehodnotící zprávy, je
uveřejňován informační zpravodaj v Dačickém zpravodaji. Jelikož se projekt ,,Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ od SMO ČR chýlí ke konci,
dojde ke zpracování závěrečného vyúčtování. Aktuálně je řešena žádost o dotaci z MMR
pro obec Báňovice- dětské hřiště, dále žádost o grant Jihočeského kraje pro obec
Třebětice- rekonstrukce místní komunikace (2. etapa) a Rybáři Dačice- žádost o dotaci ze
OPŽP na odbahnění a opravu hráze Rybářského horního rybníka. Také začalo
zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vybudování ČOV
v obci Staré Hobzí, kde se čeká na informace od obce, zda pokračovat v administraci
žádosti v roce 2020 nebo dojde k podání žádosti v roce následujícím.
• Ukončení realizace projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“
Na konci prosinci 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. Byla vedena debata na toto téma. Již na minulé valné hromadě
starostové projevili zájem o další fungování CSS v plném pracovním rozsahu, nyní zbývá
vyřešit otázku financování. U služby GDPR bude navýšen poplatek za tuto službu a
rozpočítán mezi subjekty, které tuto službu využívají. Bc. Martin Šťastný bude po
skončení projektu financován z prostředku mikroregionu a u Bc. Jany Štěpánové dojde
k rozdělení úvazku mezi mikroregion (0,2 úvazku) a MěÚ Dačice (0,8 úvazku), s tím, že
od března 2020 by měl být spuštěn nový projekt SMO ČR, jehož náplní bude
pravděpodobně řešení otázek základních terénních sociálních služeb (pečovatelství) ve
venkovském prostoru ve vztahu k celospolečenskému problému stárnutí obyvatel;
koncipování legislativních návrhů posilujících roli obcí a DSO v sociální oblasti včetně
udržitelného financování, a do kterého bude zapojena plným úvazkem Bc. Jana
Štěpánová – spoluúčast zde bude 5% a smluvní podmínky obdobné, jako v základní
době realizace projektu CSS. Doba realizace bude tedy od 3/20 do 12/20.
Další plánovaný projekt SMO ČR je dále plánován na období od 01/21 do 12/22 a měl by
se zabývat implementací základních principů vedoucích k rozvoji lokální ekonomiky na
území České republiky. O tomto projektu budou zástupci obcí však informováni.

V rámci navýšení platby za službu GDPR bude uzavřen s jednotlivými obcemi a školami
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu pověřence GDPR. Již na začátku tohoto měsíce byli
představitelé obcí osloveni s otázkou, zda dojde k navýšení platby jak pro obce, tak školy
nebo zda bude platba navýšena pouze obcím a školám ponechána ve stávající výši. Na
dnešní Valné hromadě se zástupci obcí shodli na navýšení platby pro všechny subjektytedy pro obce i školy. Zároveň obec Hříšice a Heřmaneč uvedly, že do budoucna
nebudou již tuto službu mikroregionu nadále využívat (předpokládají, že tomu tak bude
od roku 2021).
Navýšení platby za službu GDPR v rámci dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu
pověřence GDPR pro všechny subjekty, využívající tuto službu, ve stejné výši.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
• Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje pro rok 2019- Podpora zpracování projektových záměrů na
studie pro zmírnění dopadů ekologické změny
V září 2019 byla zpracována žádost o dotaci Jihočeského kraje v rámci dotačního titulu
Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů ekologické
změny. Dne 30. 9. 2019 byla tato žádost podána na Krajský úřad Jihočeského kraje.
Hodnocení a výběr projektů Zastupitelstvem Jihočeského kraje, tedy rozhodnutí o
přidělení/nepřidělení dotace mělo být uskutečněno na zasedání zastupitelstva Jčk dne
31. 10. 2019, kde záměr schválen nebyl. Zastupitelstvo Jčk se však rozhodlo k úpravě
podkladů a následnému znovu projednání na zastupitelstvu dne 12. 12. 2019, kde došlo
ke schválení poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu za účelem realizace
projektu ,,Zmírnění dopadů klimatických změn a území Mikroregionu Dačicko“.
Celkové uznatelné výdaje projektu činí 1 000 000,- Kč (jedná se o 100% dotaci). Realizace
tohoto projektu bude nejpozději do 31. 12. 2020. Dojde ke zpracování projektových
záměrů, které budou sloužit jako podklad pro MAS Česká Kanada ve Strategii MAS, a na
jejichž základě budou moci obce žádat v budoucnu o dotace z dotačních programů, bez
těchto materiálů to možné nebude. V současné době byla podepsána smlouva a
mikroregion obdržel zálohovou platbu ve výši 700 000,- Kč, v následujícím roce obdrží
doplatek ve výši 300 000,- Kč. V následujících měsících proběhne výběrové řízení na
dodavatele, kdy o zadání rozhodne VH DSO, která je oprávněna rozhodnout o zadání
veřejné zakázky na základě uskutečněného výběrového řízení.

5) Návrh rozpočtu na rok 2020- schválení
Účetní mikroregionu, paní Marcela Bouzková na dnešní Valné hromadě prošla se
starosty obcí jednotlivé položky rozpočtu na rok 2020 a byla k dispozici všem
případným dotazům. Na minulé Valné hromadě byl rozdán přítomným Návrh
rozpočtu na rok 2020 a byl dán obcím k dispozici také v elektronické podobě. Návrh
rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen na úředních deskách obcí (i elektronicky) až do
dnešního dne, tedy do konání dnešní Valné hromady. Po uplynutí této doby je nutné
návrh rozpočtu opatřený razítkem obce a podpisem starosty obce vracet zpět na adresu
mikroregionu.
Na dnešní Valné hromadě došlo ke schválení Návrhu rozpočtu na rok 2020, kdy
rozpočet je schvalován jako vyrovnaný. Příjmy celkem činí 1 761. 000,-, výdaje celkem
1 761. 000,-. Financování je tedy 0.00,-.

Valná hromada schválila Návrh rozpočtu na rok 2020.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

6) Výše členského příspěvku pro rok 2020
Předseda svazku informoval přítomné o tom, že od 1. 1. 2019 se výše členského
příspěvku dle přílohy č. 2 stanov skládá z fixního příspěvku 1200,- Kč na každého člena
+ 15,- Kč/obyvatel. Členské příspěvky jsou hrazeny na základě výzev, které zasílá
obcím Svazek. Členský příspěvek je využíván především na platbu poplatků na
občerstvení, dále na realizování drobných projektů mikroregionu (př. webové stránky)
a také na náklady spojené s účastí v projektu ,,Posilování administrativní kapacity na
bázi meziobecní spolupráce“ tzv. Centra společných služeb mikroregionu – spoluúčast
mikroregionu na mzdách zaměstnanců, a v minulých letech také na poskytnutí finanční
podpory
Na minulé Valné hromadě představitelé obcí navrhli, aby došlo na rok 2020 ke změně
výše členského příspěvku, a to na výši 1200,- Kč + 25,- Kč/obyv. Z těchto navýšených
členských příspěvků by se dalo do budoucna řešit neočekávané financování např. v
podobě darů různých organizacím, záchranným sborům a podobným záměrům. Na
dnešní Valné hromadě bude vedena debata na toto téma. Starostové obcí, chtějí toto
zvýšení příspěvku nejprve prezentovat na svých zastupitelstvech. Jelikož do konání
minulé Valné hromady zastupitelstva neproběhla ve všech obcích, schvalování výše
příspěvku pro rok 2020 bylo odloženo na dnešní Valnou hromadu.
Po krátké debatě se přítomní starostové rozhodli, že pro rok 2020 nedojde
k navrhovanému zvýšení členského příspěvku.
Předseda svazku tedy navrhl ponechání členského příspěvku pro rok 2020 ve
stávající výší, tj. 1200,- Kč +15,- Kč/obyvatel.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

7) Pokyn k provedení inventarizace
Předseda mikroregionu dal pokyn k provedení inventarizace k 31. 12. 2019 a navrhl
členy inventarizační komise. Inventarizace bude zahájena dne 2. 1. 2020.
Bc. Pavel Benda (starosta obce Budíškovice), člen komise
Ing. Jan Koutný (starosta obce Třebětice), člen komise
Bc. Petra Javůrková (starostka obce Dobrohošť), člen komise
Ing. Karel Macků (starosta města Dačice), předseda komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

8) Zrušení členství v DSO Mikroregion Dačicko- obec Cizkrajov
Mikroregion Dačicko prostřednictvím datové schránky obdržel dne 3. 12. 2019 žádost
od obce Cizkrajov ve věci Zrušení členství obce v DSO Mikroregionu Dačicko
v nejbližším možném termínu. Tato žádost byla odeslána na základě usnesení
13/10/2019 Zastupitelstva obce Cizkrajov ze dne 27. 11. 2019. Členství zaniká dle
stanov vystoupením na základě písemného člena nebo vyloučením člena pro jednání,
které je v hrubém rozporu s cíli Svazku. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po písemném podání výpovědi. Vystupující člen

Svazku nemá nárok na vrácení členského příspěvku za předchozí rok a kalendářní rok,
ve kterém dal výpověď.

9) Různé
- Rozpočtové opatření č. 5 /2019
Účetní svazku paní Marcela Bouzková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.
5/ 2019, kde příjmy celkem činí 705,14 tis. Kč, výdaje celkem 133,50 tis. Kč, rozdíl mezi
příjmy a výdaji je tedy 571,64 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 2 414,24
tis. Kč, výdaje celkem po rozpočtovém opatření 1 842, 60 tis. Kč a financování -571,64
tis. Kč.
Valná hromada schválila rozpočtové opatření.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
Účetní svazku paní Marcela Bouzková informovala přítomné o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019, které se uskutečnilo dne 9. 12. 2019. Toto
přezkoumání provedl Krajský úřad Jihočeského kraje. V rámci tohoto přezkoumání
hospodaření svazku nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. V rámci přezkoumání
hospodaření DSO za rok 2018 bylo zjištěno, že v rámci kontroly inventarizace účtu 403
– Transfery na pořízení dlouhodobého majetku není doložena inventarizace účtu
inventurními soupisy- bude napraveno doložením inventurního soupisu s uvedením
rozpuštění jednotlivých transferů.

- Aktualizace webových stránek - Galileo Corporation s.r.o.
V tomto týdnu došlo k návštěvě mikroregionu zástupcem společnosti Galileo
Corporation s.r.o., kdy byly řešena otázka nutnosti redesignu internetových stránek
mikroregionu v rámci Zákona č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikacích. V tomto ohledu již všechny obce v září 2019 obdržely
dopis, který se týkal nutných změn jak jejich stránek, tak stránek jejich příspěvkových
organizací.
Společnost Galileo Corporation s.r.o., která spravuje internetové stránky mikroregionu
tak přišla s nabídkou redesignu spočívající v nové funkci responze + mobilní verze a
nového vzhledu webu. Po těchto úpravách již www stránky mikroregionu budou
splňovat podmínky plynoucí ze zákona, které budou také předmětem budoucích
kontrol.
Nabídka firmy Galileo Corporation s.r.o. činí 19 500,-Kč + DPH (nejdříve grafický
návrh- cca 3 týdny, poté již programování stránek- cca 4 týdny).
Po krátké debatě rozhodli starostové o tom, že nejdříve od firmy Galileo Corporation
s.r.o. budou chtít zpracovat takovou cenovou nabídku jejich služeb, která by obsahovala
pouze změny, které jsou nutné k tomu, aby internetové stránky mikroregionu byly
v souladu se zákonem. Toto téma bude tedy předmětem diskuze na následujících
Valných hromadách.

- Zrušení přímé autobusové linky 340801 Dačice- Jemnice- Moravské BudějoviceIvančice- Brno
Autobusy na lince 340801 z Dačic do Brna pokrývají silnice na území Jihočeského kraje,
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a na své trase obsluhují 22 obcí. Jihočeský kraj
ani Jihomoravský kraj se však na financování těchto autobusů finančně nepodílel. Od
15. prosince 2019 tak došlo k zániku této linky a zřízení náhradník linek. Vysočina
zřídila linku Jemnice- Třebíč, která obslouží některé obce zaniklé linky s tím, že cestující
do Brna musí pokračovat dále vlakem. Z Dačic potom začalo jezdit více vlaků do
Jihlavy, kde bude rovněž přestup ve směru na Brno. Zaniklá přímá linka byla hojně
využívána nejen studenty, ale i pracujícími a seniory při cestách do zdravotních
zařízení v Brně. Toto zrušení je tak pro naše občany velmi citelné a komplikované.
Předseda svazku navrhl, aby se Mikroregion Dačicko jako celek připojil k protestu
proti zrušení původní linky a podpoře města Jemnice v petici za obnovení přímé
autobusové linky č. 340801 Dačice- Jemnice- Moravské Budějovice- Ivančice- Brno.
(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: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Navýšení platby za službu GDPR v rámci dodatku č. 1 ke Smlouvě o
výkonu pověřence GDPR pro všechny subjekty, využívající tuto službu, ve
stejné výši
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

-

- Návrh rozpočtu na rok 2020
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Ponechání členského příspěvku pro rok 2020 ve stávající výši, který se dle
přílohy č. 2 stanov svazku skládá z fixního příspěvku 1 200,- Kč na každého
člena + 15 Kč/obyvatel
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)

-

Členy inventarizační komise ve složení:
Bc. Pavel Benda (starosta obce Budíškovice), člen komise
Ing. Jan Koutný (starosta obce Třebětice), člen komise
Bc. Petra Javůrková (starostka obce Dobrohošť), člen komise
Ing. Karel Macků (starosta města Dačice), člen komise
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)

-

- Rozpočtové opatření č. 5 /2019
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Připojení k protestu proti zrušení původní linky č. 340801 Dačice- JemniceMoravské Budějovice- Ivančice- Brno a podpoře města Jemnice v petici za
obnovení této přímé autobusové linky
(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)

V Dačicích 27. 12. 2019

Zapsala: Bc. Jana Štěpánová

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

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

..............................................
Pavel Škoda
ověřovatel zápisu

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

