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Z   Á   P   I   S 
ze 81. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 22. června 2021 (úterý) v 16.00 hod. v Dolních Kounicích 

(Kulturní dům, Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice) 

 
 

 

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

Ladislav Horák, Jiří Kališ, Zdeněk Kališ, Ing. Petr Koťara, 

MVDr. Šárka Matoušková, Dana Prušková, Ing. Jan Trecha, 

Ing. Tereza Hanělová, Ing. Svatopluk Staněk 

 

Nepřítomni: Michal Hledík, Martin Jacko,  
 

Hosté (funkce): Jiří Dvořák (místostarosta obce Kupařovice), Ing. Kamil Ferda 

(starosta obce Moravské Bránice), Ing. Radka Formánková 

(starostka města Dolní Kounice), JUDr. Růžena Chládková 

(tajemnice města Ivančice), Miloslav Kavka (manažer MAS 

Brána Brněnska, z. s.), Ing. Aleš Konečný (předseda komise pro 

projednávání přestupků města Ivančice), Mgr. Miloš Musil 

(zastupitel města Oslavany, předseda cyklokoordinační komise), 

Jaroslav Sojka (místostarosta města Ivančice) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Pověřenec GDPR:  Mgr. Bc. Marek Sigmund 

 

Zapisovatelka: Mgr. Monika Zemanová 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Setkání starostů DSO v rámci období udržitelnosti projektu posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce –Centra společných 

služeb 

3) Účetní závěrka za rok 2020 

4) Závěrečný účet za rok 2020 

5) Darovací smlouvy pro obce z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora 

obcí Mikroregionu Ivančicko a společnéaktivity2021“ 

6) Členský příspěvek pro MAS Brána Brněnska, z. s. 

7) Vydání stolních kalendářů na rok 2022 

8) Různé, podněty, rozprava 

9) 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 12 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 11 0 1 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

2. SETKÁNÍ STAROSTŮ DSO V RÁMCI OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI 

PROJEKTU POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI 

MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE –CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

V rámci setkání starostů dobrovolného svazku tajemník Ing. Bohumil Smutný přednesl zprávu 

o činnosti CSS za období leden-červen 2021, která je přílohou zápisu. K uvedenému nikdo 

neměl připomínky.  

Na závěr tohoto bodu předala předsedkyně slovo manažerovi MAS Brána Brněnska, z. s. 

Miloslavu Kavkovi, který přítomné informoval o proběhlých i plánovaných dotačních 

programech a konkrétních podpořených projektech z Ivančicka. Informoval, že začátek nového 

programového období na rok 2021-2027 se posouvá na začátek příštího roku a 

MAS Brána Brněnska nyní sbírá projektové náměty od budoucích potenciálních žadatelů.  Dále 

upřesnil možnosti čerpání dotací pro obce Kupařovice a Němčičky, jež nově přistoupily. 

Upozornil také, aby při čerpání podpory byly projekty obcí v souladu s jejich strategickými 

dokumenty.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí informace o činnosti Centra společných služeb podané v rámci 11. 

setkání starostů DSO. 
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3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020 

Tajemník svazku seznámil přítomné s účetní závěrkou za účetní období 2020. Dokumenty byly 

členům valné hromady zaslány k prostudování jako součást podkladů pro zasedání. 

Předsedkyně se zeptala, zda jsou k předloženým materiálům dotazy nebo připomínky. 

Vzhledem k tomu, že k uvedenému nikdo nic neměl, nechala hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

 

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 

Tajemník informoval, že návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl včetně všech příloh zveřejněn 

na úředních deskách členských obcí po stanovenou dobu a nebyly k němu vzneseny žádné 

námitky ani připomínky, a tudíž je možné jeho schválení valnou hromadou. Součástí 

závěrečného účtu je i Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 bez výhrad. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2020, a to bez výhrad. 

 

5. DAROVACÍ SMLOUVY PRO OBCE Z PŘÍSPĚVKU NADACE ČEZ V RÁMCI 

PROJEKTU „PODPORA OBCÍ MIKROREGIONU IVANČICKO A 

SPOLEČNÉAKTIVITY2021“ 

Tajemník předložil VH návrh darovací smlouvy pro obce Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, 

Hlína, Kupařovice a Němčičky ve výši 55.000 Kč na individuální projekty dle podaných 

žádostí, které budou financované z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“. Vzor darovací smlouvy členové VH 

zároveň obdrželi v podkladech pro dnešní zasedání. Uznatelné výdaje k realizaci aktivit v 

obcích již mohou vznikat. Dále tajemník informoval o potřebné propagaci a publicitě 

jednotlivých projektů.  

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje darovací smlouvy pro obce Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, 

Kupařovice a Němčičky ve výši 55.000 Kč na individuální projekty dle podaných žádostí, 

které budou financované z grantového příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu 

„Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“. 

 

6. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO MAS BRÁNA BRNĚNSKA, Z. S. 

Předsedkyně informovala, že valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. 

schválila na svém zasedání dne 22.-26.3.2021 členský příspěvek ve stejné výši jako v 

předchozích letech, tj. 3 Kč/obyvatele. Splatnost příspěvku je 26.7.2021. Přítomným zástupcům 
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obcí byly předány výzvy k úhradě mimořádného členského příspěvku. Nepřítomným bude 

výzva elektronicky zaslána. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 6 

Na základě žádosti MAS Brána Brněnska z. s. v souladu se stanovami a rozhodnutím 

valné hromady spolku, konané ve dnech 22.-26.3. 2021, VH schvaluje úhradu 

mimořádného členského příspěvku ve výši 3 Kč/obyvatele. K úhradě mimořádného 

členského příspěvku vyzývá obce, které poskytly své území MAS Brána Brněnska, tj.: 

Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Mělčany, Moravské 

Bránice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany a Senorady ve výši stanovené dle výpočtu 

MAS Brána Brněnska z. s. v termínu do 26.07.2021. 

 

7. VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2022 

Tajemník upozornil na každoroční problém s dodržením termínu ze strany obcí a dalších 

organizací pro dodání podkladů do kalendáře. Navrhuje zvážit, zda do kalendáře, také vzhledem 

k současné situaci, nezařadit jen stěžejní akce a dodržet tak termín 30.9. Zároveň upozornil, že 

v tuto chvíli není žádná možná dotační podpora pro zakoupení fotografií z fotoklubu, proto 

bude potřeba využít foto z vlastních zdrojů. V následující diskuzi bylo dohodnuto, že se 

ponechá všem organizacím možnost uveřejnit své akce v kalendáři, ovšem termín 30.9. se bere 

jako konečný závazný a posléze již nebude možné provádět jakékoliv změny. Jako téma bylo 

zvoleno „Čím zajímavým/novým se obce mohou pochlubit“. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2022 (dále jen 

„kalendáře“) s tematickým zaměřením „Čím zajímavým/novým se obce mohou 

pochlubit“. Fotografické podklady dodají členské obce.  VH ukládá správnímu schválit 

výběr vhodného dodavatele pro vytištění kalendářů. Obrací se na členské obce o 

součinnost a dodání veškerých potřebných podkladů pro kalendáře. Termín uzávěrky pro 

podklady: 30.09.2021. 

 

8. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

Předsedkyně správního výboru informovala, že byla Českým rozhlasem požádána o poskytnutí 

materiálu k jejich připravovanému tématu „lidové pověsti“. Obrátila se proto na zástupce obcí 

se žádostí o poskytnutí lidových pověstí z jejich obce, pokud takovou disponují. 

 

Tajemník informoval, že dnes na JMK proběhlo pracovní setkání manažerů DSO z JMK, kde 

bylo konstatováno, že v současné době nelze očekávat podporu Svazu měst a obcí ve smyslu 

nového projektu či dotace, který by umožnil znovu financovat mzdové výdaje. Na setkání se 

projednával také možný vznik Asociace dobrovolných svazků v území JMK, která by měla při 

vyjednávání vlastních zájmů silnější pozici, než mají samostatné svazky. Snahou je také u JMK 

vyjednat více dotačních titulů pro svazky. Dále tajemník informoval o připravovaném dotačním 

titulu pro venkovské prodejny Obchůdek 2021+. 
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9. 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 81. valnou hromadu v 19.00 hod. ukončila. 

 

V Ivančicích dne 22. června 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 81. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

81. zasedání valné hromady se konalo dne 22. června v Dolních Kounicích (v budově 

Kulturního domu) a zúčastnilo se jej 12 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 informace o činnosti Centra společných služeb podané v rámci 11. setkání 

starostů DSO. 

3) Schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

4) Schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2020, a to bez výhrad. 

5) Schvaluje darovací smlouvy pro obce Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, 

Kupařovice a Němčičky ve výši 55.000 Kč na individuální projekty dle podaných žádostí, 

které budou financované z grantového příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora 

obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“. 

6) Na základě žádosti MAS Brána Brněnska z. s. v souladu se stanovami a rozhodnutím valné 

hromady spolku, konané ve dnech 22.-26.3. 2021, schvaluje úhradu mimořádného 

členského příspěvku ve výši 3,- Kč/obyvatele. K úhradě mimořádného členského příspěvku 

vyzývá obce, které poskytly své území MAS Brána Brněnska, tj.: Biskoupky, Čučice, Dolní 

Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové 

Bránice, Oslavany a Senorady ve výši stanovené dle výpočtu MAS Brána Brněnska z.s. v 

termínu do 26.07.2021. 

7) Schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2022 (dále jen „kalendáře“) 

s tematickým zaměřením „Čím se obce mohou pochlubit“. Fotografické podklady dodají 

členské obce.  VH ukládá správnímu schválit výběr vhodného dodavatele pro vytištění 

kalendářů. Obrací se na členské obce o součinnost a dodání veškerých potřebných podkladů 

pro kalendáře. Termín uzávěrky pro podklady: 30.09.2021 

 

 

V Ivančicích dne 22.06.2021 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 

 

Ověřili: 

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

Ing. Svatopluk Staněk     Ing. Jan Trecha 


