Zápis z Valné hromady
a Revizní komise
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 11. 3. 2020 v Dačicích

Přítomni:

14 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Báňovice, Červený Hrádek, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní
Němčice, Peč, Třebětice, Županovice

Hosté:

plk. Ing. Lukáš Janko, ředitel HZS Jihočeského kraje
npor. Bc. Milan Garhofer, velitel požární stanice HZS Dačice
Ing. Mgr. Vilma Szutová, MAS Česká Kanada
Mgr. Veronika Jantačová, krizové řízení MěÚ Dačice
Eva Tunklová, MAS Česká Kanada
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) Předání daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje- požární
stanice Dačice
5) MAS Česká Kanada- aktuální informace
6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
7) Region Renesance- aktuality
8) Dotační program Jihočeského kraje- Podpora zpracování projektových záměrů
na studie pro zmírnění dopadů ekologické změny- ,,Zmírnění dopadů
klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko“
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. Milan Čermák, starosta obce Staré Hobzí a starosta
obce Kostelní Vydří, Miloslav Fiala.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - Mgr. Jiří Doležal 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 29. 2. 2020 je na
běžném účtu mikroregionu 2 398 787, 96,- Kč.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Předání daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje- požární stanice
Dačice
Dnešní Valné hromady se zúčastnili zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje, ředitel HZS Jihočeského kraje pan plk. Ing. Lukáš Janko a velitel požární stanice
HZS Dačice, pan npor. Br. Milan Garhofer, aby poděkovali zástupcům mikroregionu za
jejich dary, které byly pořízeny pro HZS Dačice v roce 2019 –
1) Original Lishi nástroj na otevírání zámků automobilů (Pick & Deoder) – 3
2) Požární zásahová hadice C42 PH 20m s AL spojkami- 9 ks
3) Navigační tablet Samsung + licence navigačního SW, držák do vozidla BRODIT
4) Proudnice D25 PROTEC 2361 – 1 ks
Díky těmto darům došlo k technickému posunu a lepší akceschopnosti požární stanice
Dačice, kdy dochází k přesnější lokalizaci míst, k nimž hasiči vyjíždějí. Pan Janko
informoval také o aktuálních aktivitách HZS- díky situaci okolo koronaviru se hasiči
nacházejí také na státních přechodech, kde dochází k měření teploty apod. Pan Garhofer
vyzval starosty k tomu, aby se na něj obraceli v případě jakéhokoli problému či pokud by
byla potřeba pomoci v jejich obcích. Předseda svazku ještě znovu vysvětlil důležitost
daru pro HZS v Dačicích, kdy v obcích fungují také Sbory dobrovolných hasičů. Tyto
dobrovolné sbory mají v obcích podporu například i v podobě dotací, ale HZS často
chybí aktuálně nutné věci, které jim bohužel nejsou dodány a dostávají od státu
vybavení, které často neodpovídá potřebám v území. Pan Garhofer připomněl, že jsou
aktivity, které Sbor dobrovolných hasičů dělat nemůže (př. únik nebezpečných látek), ale
je velmi důležité, aby dobrovolní a profesionální hasiči pracovali ve vzájemné symbióze.
Nadále tak požární stanice HZS Dačice doufá v dobrou spolupráci se všemi obcemi
mikroregionu.

5) MAS Česká Kanada- aktuální informace
Dnešní Valné hromady zúčastnily zástupkyně MAS Česká Kanada paní Eva Tunklová a
paní Mgr. Vilma Szutová, aby přítomné seznámily s aktuálními informacemi v rámci
výzev MAS Česká Kanada.
Paní Tunklová informovala, že právě končí programové období a začíná nové na roku
2021-2027, MAS bude administrovat celkem 6 operačních programů:
a)Integrovaný regionální operační program (IROP)

např.
- Bezpečnost v dopravě (včetně mostů)
- Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (včetně turistické)
- Integrovaný záchranný systém (JPO II a III)
b) Společná zemědělská politika (SZP)
např.
- Investice do zemědělských podniků
- Lesnická a zemědělská infrastruktura
- Hasičské zbrojnice JPO V
- Památky místního významu
- Kulturní a spolkové zařízení vč. knihoven
c) Operační program Zaměstnanost + (OP +)
d) Operační program životní prostřední (OPŽ)
např.
Odpady (čistírny odpadních vod, kanalizace)
e) Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)
f) Operační program Technologie a konkurenceschopnost (OP TAK)
Důležité pro obce je již mít připravené projekty, které by chtěly realizovat, aby je MAS
začlenila do své strategie – je tedy nutno probrat na zastupitelstvech (popis akce, finanční
rámec) a poté schválit. V letošním roce je nutné informovat MAS o akcích, které by
starostové rádi realizovali v obcích v letech 2022, 2023 a 2024. Na jednotlivou obec
budou připadat 1-2 akce.
Paní Szutová poté informovala přítomné o nutnosti poskytnutí správního území pro
MAS Česká Kanada o.p.s. a předložila starostům důvodovou zprávu. Aby mohla MAS
čerpat dotace v novém programovém období z operačních programů, musí jí obce, které
byly zapojeny v končícím období, poskytnout své správní území do územní působnosti,
aby také souhlasily se zpracováním Integrované strategie rozvoje území na období 20212027, a také, aby poskytly MAS příspěvek z rozpočtu ve výši 1,- Kč/obyv./rok na celé
období 2021- 2027.
Níže jsou přiloženy návrhy usnesení, které může obec použít při projednávání a
následném schvalování v zastupitelstvu:
a) Zastupitelstvo obce ……….. souhlasí, aby území …….…. bylo začleněno do územní
působnosti MAS Česká Kanada o.p.s na roky 2021- 2027.
b) Zastupitelstvo obce ……….. souhlasí, aby byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území
na roky 2021- 2027 na celém území MAS Česká Kanada o.p.s.
c) Zastupitelstvo obce ……….. souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 1,-Kč/obyv./rok pro
MAS Česká Kanada o.p.s. od 1. 1. 2021, jakož i pro následující roky.

6) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
Manažer Centra společných služeb Bc. Martin Šťastný seznámil zástupce obcí s
aktualitami v projektu Centrum společných služeb. M. Šťastný - Příprava na
administraci VZ dle ZZVZ pro obec Český Rudolec – výstavba ZTV pro následnou
výstavbu rodinných domů, dále uzavření smlouvy o dílo v rámci VZ dle ZZVZ pro DSO
Vodovod Landštejn - Přívodní a výtlačný řad mez VDJ Kostelním Vydří a Dačicemi a
propojení VDJ – vybraný dodavatel – SWIETELSKY stavební s.r.o. Došlo k uzavření

smlouvy o dílo v rámci VZMR pro DSO SLKOB - Výběr dodavatele (projektanta) pro
projekt „Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky (V. – VII. etapa)“ - 2. vyhlášení“
– vybraný dodavatel – FCC Česká republika, s.r.o. Dále bylo řešeno dotační poradenství,
zpracování žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů způsobených kůrovcem
(Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina).
• Prodloužení projektu SMO ČR ,,Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“
Mikroregion Dačicko obdržel informaci ohledně prodloužení projektu SMO ČR
,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Jak již bylo
avizováno dříve, prodloužení bude do 28. 2. 2021 s tím, že v území bude končit 31. 12.
2020. V území bude financován pracovní úvazek do kumulované výše 1,0 úvazku, ve
výši odpovídající stávajícím zvyklostem. V současnosti se dopracovává podoba
Dodatku ke smlouvě. Náplň práce pracovní pozice bude také sdělena, zaměření
odpovídá dosavadním předpokladům koncepce pro prodloužení. Jak již bylo sděleno
dříve, mělo by se jednat o projekt, 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.
Do tohoto projektu by měla být zapojena plným úvazkem Bc. Jana Štěpánová
Valná hromada schvaluje zapojení Mikroregionu Dačicko do prodloužení projektu
SMO ČR ČR ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

7) Region Renesance- aktuality
Dne 20. 2. 2020 proběhlo v Dačicích jednání projektových manažerů, kde byla řešena
především databáze historických fotografií na území RR. V Rakousku je řešena možnost
napojení na tzv. projekt „Topotheque“, který funguje na národní úrovni a obsahuje
databázi mj. rakouských i českých fotografií. Dále probíhá plnění databáze turistických
zastavení podél cyklotrasy RR obsahující turistické zajímavosti, ubytování, stravování,
informační centra apod. Další jednání partnerů projektu se uskuteční 2. 4. 2020 v Telči.

8) Dotační program Jihočeského kraje- Podpora zpracování projektových záměrů na
studie pro zmírnění dopadů ekologické změny- ,,Zmírnění dopadů klimatických změn
na území Mikroregionu Dačicko“
Jak již bylo avizováno na předešlých Valných hromadách svazku, 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
12. 12. 2019 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.
Na minulé Valné hromadě bylo odhlasováno vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu (VZMR) na služby s názvem ,,Zmírnění dopadů klimatických změn na území
Mikroregionu Dačicko“ K vyhlášení došlo prostřednictvím uzavřené Výzvy k podání
nabídek na profilu zadavatele (EZAK) dne 25. 2. 2020.
Lhůta pro podání nabídek byla do 10. 3. 2020 do 14. 30 hodin (dle směrnice min. 10
kalendářních dní ode dne zveřejnění Výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele).
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo 10. 3. 2020 od 14. 30 hodin v zasedací místnosti,
v podkroví MěÚ Dačice.
Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
1) Ing. Karel Macků
2) Mgr. Jiří Doležal (náhradník)
3) Ing. Hynek Blažek (náhradník)
Byli osloveni dodavatelé (dle směrnice musí být osloveni min. 3 subjekty):
1)G-servis Praha spol. s r.o., IČ - 49680226
2) Sweco Hydroprojekt a.s., IČ - 26475081
3) ENKI, o.p.s. – Třeboň, IČ - 25173154
4) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ - 47116901
Předpokládaný harmonogram VZMR:
a) realizace výběrového řízení únor-březen 2020
b) realizace díla – březen – listopad 2020
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem 3 nabídky od všech oslovených
uchazečů, nabídky byly zadavateli předloženy v řádné lhůtě pro podávání nabídek.
Obdržené nabídky (včetně jejich pořadí):
1) Sweco Hydroprojekt a.s., IČ – 26475081- nabídka v hodnotě 810. 700,- Kč (není plátcem
DPH)
2) G-servis Praha spol. s r.o., IČ – 49680226, nabídka v hodnotě 862. 125,- Kč (vč. DPH)
3) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ – 47116901- nabídka v hodnotě 889. 350,Kč (vč. DPH)
Nabídky byly hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH- váha kritéria 100%.
Hodnotící komise provedla kontrolu výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu plnění
zakázky a došla k závěru, že žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu. Při posouzení nabídek hodnotící komisí nebyla z výběrového řízení
vyřazena žádná nabídka. Všechny přijaté nabídky splnily veškeré požadavky zadavatele
a mohli být hodnoceny dle zvoleného hodnotícího kritéria.

Na základě výsledku hodnocení doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít
smlouvu o dílo:
• s uchazečem za Sweco Hydroprojekt a.s., IČ- 26475081 za celkovou nabídkovou
cenu 810. 700,- Kč (jedná se o konečnou cenu, uchazeč není plátcem DPH).
Z jednání hodnotící komise byl zpracován zápis s podpisy jednotlivých členů a poté byla
tato zpráva předána jako podklad Valné hromadě Mikroregionu Dačicko (orgánu
pověřenému dle stanov svazku).
Valná hromada Mikroregionu Dačicko souhlasí s rozhodnutím Hodnotící komise a
schvaluje uzavření smlouvy s uvedeným dodavatelem, zároveň pověřuje předsedu
svazku, Ing. Karla Macků podpisem smlouvy se Sweco Hydroprojekt a.s., IČ26475081.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

9) Různé
- Rozpočtové opatření č. 1/ 2020
Předseda svazku seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2020, kde příjmy
celkem činí 0, 00 tis. Kč, výdaje celkem 0, 00 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 66,
40 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 761, 24 tis. Kč, výdaje celkem po
rozpočtovém opatření 1. 761, 00 tis. Kč a financování 0, 00 tis. Kč.
Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Rozpočtové opatření č. 2/ 2020
Předseda svazku seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2020, kde příjmy
celkem činí 69, 00 tis. Kč, výdaje celkem 0, 00 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy
69, 00 tis. Kč, příjmy celkem po rozpočtovém opatření 1. 830, 00 tis. Kč, výdaje celkem po
rozpočtovém opatření 1. 761, 00 tis. Kč a financování - 69, 00 tis. Kč.
Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření.
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

- Mgr. Veronika Jantačová- Aktuální situace- epidemie COVID-19 způsobená
koronavirem SARS-CoV-2
Valné hromady se zúčastnila paní Mgr. Veronika Jantačová, krizový pracovník MěÚ
Dačice, aby přítomné seznámila s aktuálně vydanými doporučeními a opatřeními
souvisejícími s epidemií COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Informovala,
že k dnešnímu dni do 14.00 hodin je zaznamenáno 67 případů nákazy a dochází
k náběrům nových vzorků, testuje se mimo největších měst také v Českých Budějovicích.
Uvedla opatření, která jsou nyní aktuální (zákaz vývozů respirátorů, hlášení akcí nad 500
osob, 14-ti denní karanténa pro občany vracející se z Itálie, uzavření SŠ a doporučení
k uzavření MŠ). Lze dále očekávat, že dojde k uzavření restaurací a hospod apod.
V případě podezření na porušování karantény řeší tuto problematiku Policie ČR. Řešena

byla také otázka nouzového zásobování lidí, je variantou tuto oblast řešit v rámci soc.
služeb nebo HZS ČR, bude se však muset řešit otázka financování. Nadále přislíbila
informování všech obcí ORP Dačice o vývoji situace a kladla důraz na důležitost
informovanosti občanů, preventivní funkci a také dodržování všech opatření.

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)
- Rozpočtové opatření č. 2/ 2020
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
Zapojení Mikroregionu Dačicko do prodloužení projektu SMO ČR ČR
,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

-

Rozhodnutí Hodnotící komise a schválení uzavření smlouvy s dodavatelem
Sweco Hydroprojekt a.s., zároveň pověřuje předsedu svazku, Ing. Karla
Macků podpisem smlouvy se Sweco Hydroprojekt a.s
(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)
- Rozpočtové opatření č. 1/ 2020
(Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

V Dačicích 20. 3. 2020

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

Zapsala: Bc. Jana Štěpánová

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

..............................................
Miloslav Fiala
ověřovatel zápisu

..................................................
Mgr. Jiří Doležal
revizní komise

