Zápis z 3. Valné hromady a Revizní komise
Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“
konané dne 21.06.2021 v Dačicích

Přítomni:

15 členských obcí – dle prezenční listiny

Omluvené obce:

Budíškovice, Červený Hrádek, Dobrohošť, Horní Němčice, Horní Slatina,
Kostelní Vydří, Peč, Županovice

Hosté:

Eva Tunková – MAS Česká Kanada
Ing. Petr Oros - Ředitel Úseku vnějších vztahů VŠTE České Budějovice
Ing. Michal Žemlička, MBA - Oddělení analýz VŠTE České Budějovice
Bc. Martina Tomšů, Referent, pověřenec - Centrum společných služeb

Schválený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva Revizní komise
4) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
5) Závěrečný účet za rok 2020
6) Zpráva auditora
7) Různé
8) Závěr

1) Zahájení:
Předseda mikroregionu Ing. Karel Macků přivítal přítomné, byl schválen program zasedání Valné
hromady. Zapisovatelkou byla určena Bc. Martina Tomšů.
Usnesení: Valná hromada schvaluje program jednání
(Hlasování: Pro: 15, 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 Ing. Ladislav Bartušek, starosta obce Volfířov.
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Usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Milana Čermáka a Ing. Ladislava
Bartuška
(Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: přijato)
3) Zpráva Revizní komise:
Byli přítomni dva členové Revizní komise - Ing. Jan Koutný a Jaroslav Šlesinger a informovali
o následujícím:
„Na dnešní Valné hromadě byla provedena kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady
svazku, která byla naplněna. Na dnešní Valné hromadě dojde ke schválení Závěrečného účtu
za rok 2020. K 30. 5. 2021 je na běžném účtu mikroregionu 657 637,44 Kč.“
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

4) Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
Bc. Martina Tomšů informovala přítomné o aktualitách v rámci chodu centra. K 31.05.2021
ukončila pracovní poměr Bc. Jana Štěpánová, kdy její agendu od 01.06.2021 vykonává Bc. Martina
Tomšů. Dochází k průběžnému přidávání aktivit do informačního systému - v rámci udržitelnosti
projektu SMO ČR.
Zástupci obcí byli informováni o zvyšující se poptávce po pronájmu/výpůjčce majetku
mikroregionu (velkoprostorový stan, mobilní pódium) v ob dobí červen, červenec 2021 a požádáni
o případnou včasnou rezervaci.
Zástupci obcí byli dále požádáni o zasílání informací o kulturních akcí obcí, které pořádají. Tyto
informace se poté budou zveřejňovat na webových stránkách DSO Mikroregion Dačicko.
Po vzájemné konzultaci s představiteli obcí byl ujasněn postup zasílání informací a dokumentů
jednotlivým obcím. Tj. veškeré informace a dokumenty, které se vztahují k jednání valné hromady,
(např. pozvánka, zápis z VH, dokumenty ke zveřejnění na úřední desce apod.) budou obcím
rozesílány do datové schránky. Na e-mailové adresy představitelů obcí budou informace zasílány
na vědomí.
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace z Centra společných služeb.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

5) Závěrečný účet za rok 2020
Na minulé valné hromadě svazku (25.05.2021) seznámil představitele obcí předseda svazku
s Návrhem závěrečného účtu za rok 2020. Přítomným byl rozdán Návrh závěrečného účtu
mikroregionu za rok 2020 ke zveřejnění na úřední desce v listinné i elektronické podobě.
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Dne 04.06.2021 byla do datové schránky všech členských obcí odeslána Závěrečná zpráva
krajského úřadu ke zveřejnění na úřední desce v listinné i elektronické podobě.
Na dnešní valné hromadě dojde ke schválení Závěrečného účtu za rok 2020 a to bez výhrady
a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením a ke schválení účetní uzávěrky za rok 2020 (byl
vystaven protokol o schválení účetní uzávěrky).
Usnesení:

1. Valná hromada schvaluje závěrečný účet mikroregionu za rok 2020 bez výhrad.
2. Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením mikroregionu za rok 2020
3. Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2020
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

6) Zpráva auditora
V květnu 2021 proběhlo závěrečné přezkoumání mikroregionu krajským úřadem vzdálenou
formou.
04.06.2021 obdržel DSO Mikroregion Dačicko do datové schránky Závěrečnou zprávu
od krajského úřadu. Tato zpráva byla dne 04.06.2021 odeslána do datové schránky všech
členských obcí ke zveřejnění na úřední desce v listinné i elektronické podobě.
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora za rok 2020.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

7) Různé
- MAS Česká Kanada o.p.s. požádala DSO Mikroregion Dačicko o možnost představení VŠTE
České Budějovice na Valné hromadě. Ing. Petr Oros, ředitel Úseku vnějších vztahů VŠTE České
Budějovice a Ing. Michal Žemlička, MBA z oddělení analýz VŠTE České Budějovice seznámili
přítomné zástupce obcí s možností případné spolupráce mezi obcemi a VŠTE zejména
v oblasti dopravy, cestovního ruchu, oceňování, znaleckých posudků, dotačních titulů.
Zástupci VŠTE zašlou informační materiál, který následně bude předán všem členským obcím
k případnému využití.
-

Rozpočtové opatření č. 2 /2021
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/ 2021, 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 1 770,00 tis. Kč, výdaje celkem po rozpočtovém opatření 1 770, 00
tis. Kč a financování 0,00 tis. Kč.

Usnesení: Valná hromada bere rozpočtové opatření na vědomí.
(Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)
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8) Na závěr se předseda Ing. Karel Macků rozloučil s přítomnými.

V Dačicích 22.06.021

Zapsala: Bc. Martina Tomšů

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

...............................................
Ing. Ladislav Bartušek
ověřovatel zápisu

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

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