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Z   Á   P   I   S 
ze 80. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 27. dubna 2021 (úterý) v 16.00 hod. v Oslavanech 

(Dělnický dům Oslavany, Široká 204, 664 12 Oslavany) 

 
 

 

Přítomni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Miloš Dostalý, Jiří Dvořák, Mgr. Jana 

Heřmanová, Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Petr Koťara, 

MVDr. Šárka Matoušková, Ing. Jan Trecha, Ing. Tereza 

Hanělová, Ing. Svatopluk Staněk 

 

Omluveni – členové VH: Bc. Oldřich Krištof 

 

Nepřítomni: Michal Hledík, Martin Jacko, Zdeněk Kališ 
 

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

cyklokoordinační komise), Petr Pospíšil (kandidát na pozici 

účetního MRI) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Pověřenec GDPR:  Mgr. Bc. Marek Sigmund 

 

Zapisovatelka: Mgr. Monika Zemanová 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti 

3) Účetní DSO – ukončení DPČ a schválení nového pracovněprávního vztahu 

4) Projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“ 

financovaný z příspěvku Nadace ČEZ 

5) Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko 

6) Různé, podněty, rozprava 

7) Závěr 

 

 

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. 
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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 10 0 0 

 

Usnesení č. 1A 

VH schvaluje program zasedání. 

 

Určení a schválení ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Jan Trecha. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 9 1 0 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Tajemník přednesl zprávu o činnosti za období leden-duben 2021, která je přílohou zápisu. 

K uvedenému nikdo neměl připomínky. Marek Sigmund přednesl zprávu o činnosti 

pověřence/specialisty pro ochranu osobních údajů a právního konzultanta MRI za období leden 

2021 až duben 2021, která je taktéž přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti za měsíce leden–duben 2021. 

 

3. ÚČETNÍ DSO – UKONČENÍ DPČ A SCHVÁLENÍ NOVÉHO 

PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU 

Předsedkyně správního výboru informovala o proběhlém výběrovém řízení na pozici účetní 

MRI, na základě kterého správní výbor doporučil kandidáta J.P. Ten se následně valné hromadě 

krátce představil.  Tajemník doplnil, že nástup je možný od 1.5.2021, neboť k 30.4.2021 dojde 

k ukončení DPČ se stávající účetní, která z důvodu velké pracovní vytíženosti požádala o 

ukončení tohoto pracovního poměru. Tajemník také vysvětlil způsob financování této pozice, 

kde základní DPČ bude hrazená z vlastních zdrojů Mikroregionu a dále bude pan J.P. zapojen 

do realizace projektů Mikroregionu na další činnosti, kde je možné uzavřít DPP. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH schvaluje ukončení DPČ se stávající účetní DSO, paní M.P. k 30.4.2021. Od 1.5. 2021 

schvaluje DPČ na pozici účetní DSO vč. příloh (v příloze zápisu) s panem J.P.  a současně 

schvaluje DPP s náplní práce ekonomické poradenství, která bude uzavřená a 

financovaná z projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“ 
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po schválení projektu poskytovatelem grantového příspěvku. VH souhlasí s uzavřením 

dalších DPP pro pana J.P. na případné další činnosti potřebné pro Mikroregion 

Ivančicko, které schválí správní výbor. 

 

4. PROJEKT „PODPORA OBCÍ MIKROREGIONU IVANČICKO A SPOLEČNÉ 

AKTIVITY 2021“ FINANCOVANÝ Z PŘÍSPĚVKU NADACE ČEZ 

Tajemník prezentoval jednotlivé položky návrhu rozpočtu projektu "Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021", financovaného z příspěvku Nadace ČEZ, 

jež činí celkem 450.000 Kč. V rámci tohoto projektu, by letos podle zavedeného systému měly 

příspěvek ve výši 55.000 Kč dostat obce: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice 

a Kupařovice. Ovšem Ketkovice se příspěvku pro tento rok zřekly, jelikož mají v r. 2022 

významnou akci, na kterou by jej chtěly využít. O příspěvek se místo Ketkovic přihlásily 

Němčičky. Dojde tedy pouze k výměně. Předsedkyně SV doplnila k položce „Služby – Podpora 

volnočasových aktivit pro občany členských obcí ve spolupráci se SVČ Ivančice“, že se jedná 

o projekt „Vycházky jinak“, které vznikají ve spolupráci s jednotlivými obcemi MRI. Dále 

tajemník přiblížil obsah projektu „Videozpravodajství“. Cílem projektu je příprava a zveřejnění 

pravidelného měsíčního video-zpravodajství ze všech členských obcí Mikroregionu Ivančicko. 

V souvislosti s tím se obrátil na zástupce obcí, aby se také sami obraceli na MRI s náměty na 

zpravodajství z jejich obce. Podrobný rozpočet včetně všech položek tvoří přílohu tohoto 

zápisu.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje v rámci grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ podání žádosti o 

příspěvek v celkové výši 450.000 Kč na projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a 

společné aktivity 2021“, dle předloženého návrhu aktivit a položkového rozpočtu 

projektu, který zahrnuje projektové aktivity realizované obcemi: Biskoupky, Čučice, 

Dolní Kounice, Hlína, Kupařovice a Němčičky (každá obec ve výši 55.000 Kč, celkem 

330.000 Kč); dále aktivity realizované Mikroregionem Ivančicko (v souhrnné výši 120.000 

Kč). 

 

5. ŘEŠENÍ ODPADŮ V MIKROREGIONU IVANČICKO 

Informace prezentoval tajemník svazku. Jak již bylo zmíněno ve zprávě o činnosti, proběhlo 

zadávací řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na projekt Řešení odpadů 

v Mikroregionu Ivančicko. Ve stanovené lhůtě podala nabídku pouze jedna firma, a to MEVA-

TEC s.r.o. z Roudnice nad Labem, pobočka v Želešicích. Nabídková cena na dodávku činí 

1 020 048 Kč vč. DPH, což odpovídalo předpokládané ceně zakázky. Správní výbor schválil 

přidělení zakázky této firmě, proto je dnes valné hromadě předkládaná ke schválení kupní 

smlouva. Tajemník na závěr dodal, že projekt běží bezproblémově a zúčastněné obce jsou 

průběžně o všem informovány. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje, na základě rozhodnutí správního výboru ze dne 22.4.2021 o přidělení 

veřejné zakázky malého rozsahu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“, kupní 
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smlouvu s vítězným uchazečem firmou MEVA-TEC s.r.o. Chelčického 1228, 413 01 

Roudnice nad Labem, IČ: 62742051 s nabídkovou cenou 843 015 Kč bez DPH, 1 020 048 

Kč vč. DPH. Předmětem kupní smlouvy je dodávka 490 kusů odpadních nádob a 6 kusů 

velkoobjemových kontejnerů, financováno z dotace SFŽP (85 %) a vlastních zdrojů od 

zapojených obcí (15 %). 

 

 

6. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

Předsedkyně správního výboru informovala, že SVČ Ivančice nabízí pomocí 3D tisku tisk spon 

na respirátory. 

Ing. Staněk pozval přítomné na akci Odemykání Templářské cyklostezky, která proběhne 1. 

května, avšak bez skupinového startu a odpoledního programu.  

Tajemník informoval, že na konci května proběhne z podzimu odložená Cyklovyjížďka, která 

taktéž proběhne formou individuální vyjížďky. Zároveň požádal přítomné, aby Mikroregion 

Ivančicko z důvodu propagace informovali o plánovaných kulturních a společenských akcích. 

V souvislosti s tím, předsedkyně správního výboru navrhla zvážit vytvoření společného 

sdíleného kalendáře kulturních akcí, tak aby jednotlivé obce a organizace mohly plánovat akce 

nekolidující s jinými akcemi.   

Jiří Dvořák, místostarosta obce Kupařovice, položil dotaz ohledně možností realizovat 

navazující cyklostezku do Kupařovic. Mgr. Miloš Musil, předseda cyklokoordinační komise, 

informoval, že by to bylo možné až jako nový samostatný projekt po dokončení současného 

projektu „Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice“. 

  

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 80. valnou hromadu v 17.45 hod. ukončila. 

 

V Ivančicích dne 27. dubna 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 
místopředseda správního výboru svazku 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan T R E CH A 
ověřovatel zápisu 

 

Zapsala: Monika Zemanová 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

ze 80. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

80. zasedání valné hromady se konalo dne 27. dubna 2021 v Oslavanech (v budově Dělnického 

domu) a zúčastnilo se jej 10 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je 

nedílnou součástí zápisu. 

 

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko: 

 

1) A) Schvaluje program zasedání. 

B) Jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

2) Bere na vědomí zprávu o činnosti za měsíce leden–duben 2021. 

3) Schvaluje ukončení DPČ se stávající účetní DSO, paní M.P. k 30.4.2021. Od 1.5. 2021 

schvaluje DPČ na pozici účetní DSO vč. příloh (v příloze zápisu) s panem J.P.  a současně 

schvaluje DPP s náplní práce ekonomické poradenství, která bude uzavřená a financovaná 

z projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“ po schválení 

projektu poskytovatelem grantového příspěvku. Souhlasí s uzavřením dalších DPP pro 

pana J.P. na případné další činnosti potřebné pro Mikroregion Ivančicko, které schválí 

správní výbor. 

4) Schvaluje v rámci grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ podání žádosti o 

příspěvek v celkové výši 450.000 Kč na projekt „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a 

společné aktivity 2021“, dle předloženého návrhu aktivit a položkového rozpočtu projektu, 

který zahrnuje projektové aktivity realizované obcemi: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, 

Hlína, Kupařovice a Němčičky (každá obec ve výši 55.000 Kč, celkem 330.000 Kč); dále 

aktivity realizované Mikroregionem Ivančicko (v souhrnné výši 120.000 Kč). 

5) Schvaluje, na základě rozhodnutí správního výboru ze dne 22.4.2021 o přidělení veřejné 

zakázky malého rozsahu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“, kupní smlouvu 

s vítězným uchazečem firmou MEVA-TEC s.r.o. Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad 

Labem, IČ: 62742051 s nabídkovou cenou 843 015 Kč bez DPH, 1 020 048 Kč vč. DPH. 

Předmětem kupní smlouvy je dodávka 490 kusů odpadních nádob a 6 kusů 

velkoobjemových kontejnerů, financováno z dotace SFŽP (85 %) a vlastních zdrojů od 

zapojených obcí (15 %). 

 

 

V Ivančicích dne 27.04.2021 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 

 

Ověřili: 

………………………………………                  ……………………………………… 

Ing. Svatopluk Staněk     Ing. Jan Trecha 


