Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 25. 11. 2019 v Dačicích

Přítomni:

13 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Cizkrajov, Červený Hrádek, Dačice, Dešná, Dobrohošť, Horní
Meziříčko, Horní Němčice, Jilem, Kostelní Vydří, Peč, Županovice

Hosté:

Eva Tunklová, MAS Česká Kanada o.p.s.
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

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) MAS Česká Kanada, o.p.s.- aktuální informace
5) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko- Setkání starostů v rámci
realizovaného projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“
6) Region Renesance
7) Návrh rozpočtu na rok 2020
8) Výše členského příspěvku pro rok 2020
9) Různé
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 Bc. Jana Štěpánová.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

2) Volba ověřovatele zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Mgr. Jiří Doležal, starosta obce Hříšice a starostka obce
Horní Slatina, Mgr. Jana Valsová.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - Ing. Jan Koutný a Mgr. Jiří Doležal a
informovali o následujícím: na dnešní Valné hromadě byl přítomným rozdán a
následně řešen Návrh rozpočtu svazku na rok 2020, dále byla provedena kontrola
plnění usnesení z minulé Valné hromady svazku, která byla naplněna. K 31. 10. 2019 je
na běžném účtu mikroregionu 1 695 868 02,- Kč.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) MAS Česká Kanada, o.p.s.- aktuální informace
Dnešní Valné hromady se zúčastnila paní Eva Tunklová z MAS Česká Kanada, o.p.s., aby
přítomné informovala o aktuálních informacích v rámci činnosti místní akční skupiny.
Přítomným byl rozdán zpravodaj MAS Česká Kanada o.p.s., který je zároveň k dispozici
na webových stránkách ke stažení. Obsahuje informace o tom, čeho všeho se podařilo
dosáhnout v roce 2019 a také novou strategii místní akční skupiny. V tomto ohledu
informovala paní Tunklová starosty obcí, že budou potřeba jejich souhlasy se zařazením
jejich území do strategie. Vzor tohoto souhlasu bude rozeslán do obcí a bude nutné, aby
byl projednán a schválen do února 2020. V rámci této strategie budou řešeny oblasti jako
doposud- tedy oblast bezpečné dopravy, soc. oblast, vzdělávání a navíc také další nové
oblasti. O aktuálních informacích budou starostové informováni zástupci MAS.
V případě potřeby kontakt na p. Tunklovou: tel. 606 123 379, e-mail: tunklova@masck.cz.

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 8. 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. Došlo ke zpracování PD na rozšíření skládky v Borku, 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.

• Ukončení realizace projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“
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. 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 a MěÚ Dačice, 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.
• 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. Jihočeský kraj poskytuje v rámci tohoto dotačního titulu 100% dotaci
v maximální výši 1 mil. Kč. 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. Dne 30. 9. 2019 byla tato žádost podána na Krajský úřad Jihočeského
kraje. Hodnocení a výběr projektů bylo uskutečněno zastupitelstvem Jčk dne 31. 10, kde
tento záměr nebyl schválen. Zastupitelstvo Jčk se však rozhodlo k úpravě podkladů pro
své jednání a následnému znovu projednání na zastupitelstvu, které se bude konat dne
12. 12. 2019.

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. €. = 3 774 888 Kč (26 Kč/€), vlastní podíl ve výši 10 %
- 14 518,80 € = 377 488,80 Kč (26 Kč/€). 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. Manažerem projektu za

Mikroregion Dačicko bude Bc. Martin Šťastný. V rámci tohoto projektu probíhají
jednání partnerů. Poslední se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 11. 2019 v Jemnici.

7) Návrh rozpočtu na rok 2020
Místopředseda svazku seznámil zástupce obcí s návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh
rozpočtu byl rozdán přítomným, je nutné jej vyvěsit na úředních deskách obcí (i
elektronicky) až do konání příští valné hromady (tj. 18. 12. 2019). Po uplynutí této doby
je nutné Návrh rozpočtu opatřený razítkem obce a podpisem starosty obce vracet na
adresu mikroregionu. Na příští valné hromadě bude rozpočet na rok 2020 schvalován.

8) Výše členského příspěvku pro rok 2020
Místopředseda 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 zatím
zasedání neproběhla ve všech obcích, schvalování výše příspěvku pro rok 2020
proběhne na Valné hromadě v prosinci 2019.

9) Různé
- Podpora Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje- požární stanice Dačicezměna 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)
Na Valné hromadě v září 2019 přítomní starostové schválili, že dojde k podpoře HZS
Jihočeského kraje- požární stanice Dačice, formou věcného daru - pořízení následujícího
vybavení:
1) požární zásahová hadice C52 PH 20m se spojkami- 10 ks (cena za kus 1. 629,- Kč)
2) Navigační tablet Samsung + licence navigačního SW (12.000,- Kč + 8.000,- Kč)
3) Přívěsný vozík s okem na záchranný člun a sorbenty (25. 000,- Kč)
v celkové hodnotě 61 286,60,- Kč.
V říjnu 2019 se na předsedu svazku obrátil velitel HZS Dačice, pan npor. Bc. Milan
Garhofer, kvůli možné úpravě seznamu těchto darů. Ukázalo se, že pořízení přívěsného
vozíku bude nákladnější, než se původně hasiči domnívali. Bylo tedy dohodnuto, že je
možná výměna plánovaných darů, nikoli však jejich hodnota. Předseda svazku sdělil
panu Garhoferovi, že finální verzi darů bude doschvalovat Valná hromada v listopadu
2019.
Došlo tedy k zaslání finálního opraveného návrhu věcných prostředků v rámci podpory
HZS Jihočeského kraje- požární stanice Dačice, a to v následujícím znění:
1) Original Lishi nástroj na otevírání zámků automobilů (Pick & Deoder) – 3 ks (1
690,- Kč + 1 690,- Kč + 1 190,- Kč + poštovné 118,99,- Kč) = 4 688,99,- Kč
2) Požární zásahová hadice C42 PH 20m s AL spojkami- 9 ks = 22 869,- Kč
3) Navigační tablet Samsung + licence navigačního SW, držák do vozidla BRODIT
(7 590,- Kč + poštovné 90,- Kč, 7 999,- Kč + 1 990,- Kč) = 17 669,-Kč
4) Proudnice D25 PROTEC 2361 – 1 ks = 12 692,90,- Kč
v celkové hodnotě 57 919, 89,- Kč.
Valná hromada schválila změnu poskytnutého věcného daru ve výši 57 919, 89- Kč na
pořízení vybavení pro HZS Jihočeského kraje- požární stanice Dačice.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Valná hromada pověřila předsedu Ing. Karla Macků podpisem Darovací smlouvy
mezi Mikroregionem Dačicko a HZS Jihočeského kraje za účelem poskytnutí
věcného daru.
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Rozpočtové opatření č. 3 /2019
Bc. Jana Štěpánová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3 / 2019, kde
příjmy celkem činí 0,00 tis. Kč, výdaje celkem 0,00 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je
tedy 0,00 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1 662,10 tis. Kč, výdaje celkem
po rozpočtovém opatření 1 662, 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. 4 /2019
Bc. Jana Štěpánová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/ 2019, kde
příjmy celkem činí 47,00 tis. Kč, výdaje celkem 47,00 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji
je tedy 0,00 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1 709,10 tis. Kč, výdaje
celkem po rozpočtovém opatření 1 709, 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)

10) Na závěr se místopředseda Ing. Ladislav Bartušek 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: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Změnu poskytnutého věcného daru ve výši 57 919, 89,-Kč na pořízení
vybavení pro HZS Jihočeského kraje- požární stanice Dačice
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

-

Pověření předsedy Ing. Karla Macků podpisem Darovací smlouvy mezi
Mikroregionem Dačicko a HZS Jihočeského kraje za účelem poskytnutí
věcného daru
(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. 3 /2019
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
- Rozpočtové opatření č. 4 /2019
(Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 4. 12. 2019

Zapsala: Bc. Jana Štěpánová

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

...............................................
Mgr. Jiří Doležal
ověřovatel zápisu

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

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

