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Z   Á   P   I   S 
z 86. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konaného dne 16. září 2022 (pátek) v 17.00 hod. v Ivančicích 

(Zemědělská 2, Středisko volného času, zasedací místnost 2. patro) 

 
 

 

Přítomni – členové VH: Petr Koťara, Mgr. Josef Benda, Miloš Dostalý, Jiří Kališ, Zdeněk 

Kališ, MVDr. Šárka Matoušková, Dana Prušková, Ing. Svatopluk 

Staněk, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Naděžda Chajmová, Zdeněk 

Kališ, Michal Hledík 

 

Omluveni: Ing. Jan Trecha, Ing. Tereza Hanělová 

 

Nepřítomni: Martin Jacko 
 

Hosté (funkce): Mgr. Miloš Musil (zastupitel města Oslavany, předseda 

cyklokoordinační komise), Ing. Radka Formánková (starostka 

města Dolní Kounice), Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves) 
 

Tajemník, zapisovatel:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Zaměstnanci DSO:  Mgr. Bc. Marek Sigmund, Jitka Živná 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti 

3) Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice 

4) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

5) Zpráva kontrolního výboru 

6) Různé, podněty, rozprava 

7) Závěr 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Zahájení provedla předsedkyně správního výboru Mgr. Jana Heřmanová, přivítala všechny 

členy i hosty valné hromady a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů, a tudíž 

je valná hromada usnášeníschopná.  

 

Schválení programu 

Předsedkyně správního výboru poté přednesla návrh programu, který byl zástupcům obcí zaslán 

s pozvánkou a zároveň se zeptala, zda má někdo nějaký návrh na pozměnění či doplnění. 

K tomuto návrhu nikdo nic neměl, a proto předsedkyně nechala hlasovat o celém předloženém 

návrhu programu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 1A 

VH schvaluje program zasedání. 

 

Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Koťara. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Petra Koťaru. 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Tajemník Ing. Bohumil Smutný informoval o činnosti Mikroregionu Ivančicko za období 

červenec-září 2022, která je přílohou zápisu. Dále tajemník přednesl zprávu o pracovní cestě 

do Norska, města Fredrikstad, které se účastnil jako zástupce Mikroregionu ve dnech 5. 9 – 10. 

9. 2022. Tato cesta byla financována z dotace v rámci projektu „Zapojování veřejnosti do 

rozvoje obce“ z tzv. norských fondů. Zprávu v tištěné formě předal všem zástupcům obcí. 

Následně hovořil o dalších aktivitách v rámci projektu „Zapojování veřejnosti do rozvoje 

obce“, které budou následovat.  

 

Mgr. Sigmund prezentoval zprávu o činnosti v oblasti GDPR a právního poradenství. Dále 

prezentoval informace ze setkání na téma posilování energetické soběstačnosti obcí a měst, 

které proběhlo dne 13. 9. 2022 v Brně. 

 

K prezentovaným informacím neměl nikdo žádné připomínky ani dotazy.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko za období červenec až 

září 2022 a předloženou zprávu o zahraniční pracovní cestě do Norska. 
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3. CYKLOSTEZKA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE 

Mgr. Heřmanová předala slovo tajemníkovi. Ten na úvod připomenul, že Mikroregion 

Ivančicko obdržel od Jihomoravského dotaci ve výši 1 mil. Kč na pokračování projektové 

přípravy cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice a v souladu s předchozími usneseními bylo 

v létě vyhlášené zadávací řízení na výběr zpracovatele této dokumentace. Tajemník shrnul 

průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dokumentace pro stavební povolení a 

pro provedení stavby – Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice" zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. V souladu se svěřenou pravomocí valné hromady (dle usnesení VH 84, č. 

4b) tyto úkony zajišťoval správní výbor. Tajemník uvedl, že správní výbor na své schůzi dne 2. 

8. 2022 tedy schválil zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení uvedené 

ve výzvě k podání nabídek, v zadávací dokumentaci a její přílohy, jmenoval členy komise pro 

otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky. Schválil také udělení plné 

moci paní Mgr. et Mgr. Veronice Maxové, advokátce, k tomu, aby Mikroregion Ivančicko 

zastupovala ve všech úkonech veřejného zadavatele ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb., 

vyjma úkonů výběr dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího 

řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Následně bylo zahájeno zadávací řízení, lhůta pro podání 

nabídek skončila 31. 8. 2022. V této lhůtě byly podány nabídky 3 uchazečů. Následně byli 

všichni vyzvání k doplnění chybějících dokladů. Na výzvu nereagoval účastník Ing. Rudolf 

Drnec, požadované doklady ve lhůtě nedoložil, je tedy navrhováno jeho vyloučení. Další dva 

uchazeči splnili požadavky a jejich nabídky tedy byly hodnoceny. Posouzení a hodnocení 

nabídek je podrobně popsáno v zápisech výběrové komise, tyto byly předloženy valné hromadě 

a na základě toho jsou předkládány níže uvedené návrhy usnesení. Tajemník dále zdůraznil, že 

oproti předpokládaným cenám plnění veřejné zakázky došlo výběrovým řízení k výraznému 

snížení cen obou částí zakázky. Úspory jsou v řádu statisíců Kč. Nikdo neměl žádné námitky 

k zadávacímu řízení, předsedkyně proto nechala o návrzích usnesení hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 0 0 

 

 

Usnesení č. 3 

Valná hromada, na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek, 

schvaluje výběr dodavatele pro plnění podlimitní veřejné zakázky „Dokumentace pro 

stavební povolení a pro provedení stavby – Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice" 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení: 

 

pro I. část zadávacího řízení  

I. etapa - Úsek od Železničního viaduktu, přes obec Moravské Bránice do Dolních Kounic: 

vybírá dodavatele Ing. Adolf Jebavý, se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ: 64313743, 

s nabídkovou cenou 481.580,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování a 

projednání projektové dokumentace s tímto vybraným dodavatelem.  

 

pro II. část zadávacího řízení  

II. etapa - Úsek od chatové oblasti Stříbský mlýn po Železniční viadukt: vybírá dodavatele 

NELL PROJEKT, s.r.o., se sídlem Zárámí 428, 760 01 Zlín, IČ: 29209081, nabídkovou 

cenou 180.000,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování a projednání 

projektové dokumentace s tímto vybraným dodavatelem. 
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Dále schvaluje rozhodnutí o vyloučení účastníka Ing. Rudolfa Drnce, se sídlem Kanice 

298, 664 01 Kanice, IČ: 13041746, z I. a II. části zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku „Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – Cyklostezka 

Ivančice – Dolní Kounice" z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a nedoručení 

doplnění nebo objasnění nabídky ve stanovené lhůtě.  

 

V obou částech veřejné zakázky byly podány 3 nabídky, hrazeno bude ze schválené dotace 

JmK a spoluúčasti obcí z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko v roce 2023. 

 

V 18:20 se omluvila starostka obce Ketkovice Šárka Matoušková, že musí odejít a tím se snížil 

počet členů valné hromady na 10. 

 

 

4. VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO 

ROZSAHU 

Předsedkyně požádala tajemníka o komentář, ten informoval, že stávající směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebyla několik let aktualizována, byly v ní 

například odkazy na již zastaralé právní úpravy. Dále také bylo zjištěno, že některá ustanovení 

této stávající směrnice jsou zbytečně přísné, například požadavek na ustanovení pětičlenné 

komise otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek, ačkoliv v těchto případech zadávání 

VZMR i pravidla naprosté většiny dotačních titulů požadují pouze tříčlennou komisi. Také 

vzhledem k neustále zvyšující se cenové úrovni byly přehodnoceny jednotlivé kategorie 

veřejných zakázek malého rozsahu dle předpokládané hodnoty a druhu. Nová směrnice ideově 

vychází z původní, došlo ke kompletnímu přepracování, ale k zásadním změnám nedochází. 

V rámci schváleného rozpočtu dává nová směrnice také tajemníkovi možnost zadávat veřejné 

zakázky v hodnotě do 50.000 Kč bez DPH bez provedení výběrového řízení, pokud se jedná o 

zajišťování nákupů běžných provozních potřeb, např. výpočetní techniky, kancelářských 

potřeb, vybavení, drobných propagačních materiálů, zajištění prezentace, tiskovin, občerstvení, 

a jiných drobných nákupů. Návrh směrnice byl s předstihem rozeslán členům VH 

k prostudování, žádné námitky ani připomínky vzneseny nebyly. Tajemník na závěr uvedl, že 

nová směrnice byla zpracována na základě požadavků Mikroregionu advokátkou Mgr. 

Maxovou, pokud k tomu chce něco dodat, má prostor. Mgr. Maxová poděkovala a uvedla, že 

vše podstatné k tomu již bylo řečeno. Předsedkyně poté nechala hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2022 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů s účinností od 16. 9. 2022 a ke stejnému datu zrušuje platnost vnitřní organizační 

směrnice č.  1/2013, upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání 

smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek, schválenou VH dne 17. 

prosince 2013 ve znění pozdějších dodatků. 

 

5. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

Předsedkyně předala slovo panu Zdeňku Kališovi, předsedovi kontrolního výboru, který uvedl, 

že schůze kontrolního výboru se konala v srpnu a seznámil valnou hromadu s kontrolní činností 

Mikroregionu Ivančicko za období leden–červenec 2022. Kontrolní výbor dle slov pana Kališe 
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nezjistil nějaké skutečnosti nebo nedostatky, které by byly zásadního charakteru. Má však 

některé podněty vůči valné hromadě příp. správnímu výboru, týká se to některých 

neuhrazených pohledávek, které eviduje Mikroregion ve svém účetnictví. Nejde o vysoké 

částky, ale bylo zjištěno, že pravděpodobně některé částky z přechozích let, které již byly 

opakovaně upomínány jsou obtížně vymahatelné a vzhledem k jejich výši by bylo vhodné 

projednat v orgánech svazku, jak s nimi dále naložit, zda je vymáhat nebo případně prominout. 

Dále proběhla diskuse ohledně nakládání s majetkem Mikroregionu, který je zapůjčován obcím 

a případně organizacím, které pořádají různé kulturní a společenské akce. Jde o nafukovací 

atrakce (skákací hrady pro děti) a mobilní dopravní hřiště. Opakovaně i přes všechny vydané 

pokyny a předešlé zkušenosti se stává, že s majetkem není nakládáno s řádnou péčí a stále se 

objevují případy, kdy je majetek ve znečištěném stavu s různými defekty a poškozený. Je nutné 

nastavit systém tak, aby zodpovědnost nesl vždy ten, kdo způsobí tyto újmy. Kontrolní výbor 

v obou výše uvedených případech doporučuje, aby se tím správním výbor zabýval. 

K uvedeným podnětům proběhla diskuse více zástupců obcí, kteří vyjádřili souhlas s tím, co 

kontrolní výbor navrhuje. Předseda KV poděkoval členům za činnost a tajemníkovi za 

součinnost při kontrolní činnosti v tomto volebním období. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

VH se obrací na správní výbor ve věci vypracování přehledu obtížně vymahatelných 

pohledávek, které by bylo možné případně prominout a ukládá správnímu výboru 

připravit a schválit novou směrnici upravující zápůjčky majetku mikroregionu.  

 

6. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

Tajemník informoval, že se na Mikroregion Ivančicko obrátil zástupce firmy Galileo 

Corporation s.r.o. s nabídkou tvorby nových webových stránek pro Mikroregion Ivančicko a 

požádal o prezentaci této informace na schůzi valné hromady s projednáním, zda se 

Mikroregion Ivančicko pro uvedené nabízené řešení webových stránek rozhodne. Výroba 

webových stránek je nabízena za cenu 22.500 Kč bez DPH a poplatek za roční provoz 6.900 

Kč bez DPH. Vzhledem k opakovaným dotazům zástupce firmy Galileo tajemník proto dnes 

předkládá valné hromadě tuto nabídku k projednání. V diskusi se zástupci obcí vyjádřili a 

shodli, že nové webové Mikroregion Ivančicko potřebuje, bylo by však vhodné najít cenově 

výhodnější řešení. Tyto záležitosti patří do kompetence správního výboru, který by je měl dále 

řešit. Předsedkyně nechala poté hlasovat o návrhu usnesení: 

 

VH schvaluje nabídku na vytvoření internetových stránek od firmy Galileo Corporation 

s.r.o. Březenecká č.p. 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, cena za výrobu 22.500 Kč 

bez DPH a poplatek za roční provoz 6.900 Kč bez DPH. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 0 10 0 

 

Usnesení nebylo přijato. 
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Mgr. Heřmanová informovala o připravovaných dotačních výzvách Brněnské metropolitní 

oblasti /BMO/. 

 

Mgr. Heřmanová uvedla, že vzhledem k tomu, že se jedná o poslední valnou hromadu 

v aktuálním volebním období, zve po oficiální části valné hromady zástupce obcí na neformální 

setkání, diskuzi a zhodnocení činnosti Mikroregionu.   

 

  

7. ZÁVĚR 

Předsedkyně valné hromady Mgr. Jana Heřmanová konstatovala, že všechny návrhy usnesení 

členové valné hromady obdrželi v písemné formě, byly průběžně čteny a zároveň o nich bylo i 

průběžně hlasováno. Zeptala se, zda má někdo z přítomných připomínky. Vzhledem k tomu, že 

žádné připomínky ani další návrhy nebyly, bylo tímto usnesení přijato. 

 

Poté poděkovala přítomným za účast a 86. valnou hromadu v 19.00 hod. ukončila. 

 

V Ivančicích dne 16. září 2022 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Heřmanová 
předsedkyně správního výboru svazku 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Koťara 
ověřovatel zápisu 

 

 

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

z 86. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

86. zasedání valné hromady se konalo dne 16. září 2022 v Ivančicích (v budově SVČ Ivančice, 

Zemědělská 2) a zúčastnilo se jej 11 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, 

která je nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko: 

 

1) Schválila program zasedání, ověřovatelem jmenovala Ing. Petra Koťaru 

2) Vzala na vědomí informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko za období červenec až 

září 2022 a zprávu o zahraniční pracovní cestě do Norska. 

3) Na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek, schválila výběr 

dodavatele pro plnění podlimitní veřejné zakázky „Dokumentace pro stavební povolení 

a pro provedení stavby – Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice" zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení: 

 

pro I. část zadávacího řízení  

I. etapa - Úsek od Železničního viaduktu, přes obec Moravské Bránice do Dolních 

Kounic: vybírá dodavatele Ing. Adolf Jebavý, se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, 

IČ: 64313743, s nabídkovou cenou 481.580,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření 

smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace s tímto vybraným 

dodavatelem.  

 

pro II. část zadávacího řízení  

II. etapa - Úsek od chatové oblasti Stříbský mlýn po Železniční viadukt: vybírá 

dodavatele NELL PROJEKT, s.r.o., se sídlem Zárámí 428, 760 01 Zlín, IČ: 29209081, 

nabídkovou cenou 180.000,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování 

a projednání projektové dokumentace s tímto vybraným dodavatelem. 

 

Dále schválila rozhodnutí o vyloučení účastníka Ing. Rudolfa Drnce, se sídlem Kanice 

298, 664 01 Kanice, IČ: 13041746, z I. a II. části zadávacího řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku „Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – 

Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice" z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a 

nedoručení doplnění nebo objasnění nabídky ve stanovené lhůtě.  

 

V obou částech veřejné zakázky byly podány 3 nabídky, hrazeno bude ze schválené 

dotace JmK a spoluúčasti obcí z rozpočtu Mikroregionu Ivančicko v roce 2023. 

 

4) Schválila vnitřní směrnici č. 1/2022 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů s účinností od 16. 9. 2022 a ke stejnému datu zrušuje platnost vnitřní 

organizační směrnice č.  1/2013, upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek, 

schválenou VH dne 17. prosince 2013 ve znění pozdějších dodatků. 

 

5) Vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru. Obrátila se na správní výbor ve věci 

vypracování přehledu obtížně vymahatelných pohledávek, které by bylo možné 
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případně prominout a uložila správnímu výboru připravit a schválit novou směrnici 

upravující zápůjčky majetku mikroregionu. 

 

 

 

 

V Ivančicích dne 16. září 2022 

 

 

 

 

Mgr. Jana Heřmanová 

předsedkyně správního výboru svazku 

 

 

 

Ověřil:                  ……………………………………… 

    Ing. Petr Koťara 


	MIKROREGION IVANČICKO

