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Z   Á   P   I   S 
ze 82. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 7. října června 2021 (čtvrtek) v 16.00 hod. v Moravských Bránicích 

(restaurace U Tety, Moravské Bránice 4) 

 
 

 

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

Hrbáček, Ladislav Horák, Jiří Kališ, Zdeněk Kališ, MVDr. Šárka 

Matoušková, Dana Prušková, Ing. Jan Trecha, Ing. Tereza 

Hanělová, Ing. Svatopluk Staněk 

 

Nepřítomni: Michal Hledík, Martin Jacko,  
 

Hosté (funkce): Ing. Kamil Ferda (starosta obce Moravské Bránice), Mgr. Miloš 

Musil (zastupitel města Oslavany, předseda cyklokoordinační 

komise) 
 

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 projektu posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb 

3) Cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice 

4) Oprava cyklostezky Oslavany-Ivančice 

5) Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko 

6) Partnerství k projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“ 

7) Zpráva kontrolního výboru 

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 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 červenec-září 2021, která je přílohou zápisu. K uvedenému nikdo 

neměl připomínky.  

Následně Mgr. Bc. Marek Sigmund přednesl zprávu o činnosti pověřence/specialisty pro 

ochranu osobních údajů a právního konzultanta CSS DSO Mikroregionu Ivančicko za období 

leden 2021 až září 2021. Zpráva je taktéž přílohou zápisu. 

 
 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 12. 

setkání starostů DSO. 

 

3. CYKLOSTEZKA IVANČICE-DOLNÍ KOUNICE 

Tajemník informoval, že 8. června 2021 bylo vydané územní rozhodnutí pro první etapu 

projektu. V případě druhé etapy došlo při inženýrské činnosti z objektivních důvodů 

k prodlevě, zejména se jedná o prodlevy vyjádření ke stavbě ze strany dotčených orgánů, proto 
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je navržen dodatek k původní smlouvě s projektantem Ing. Adolfem Jebavým s prodloužením 

termínu pro dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí, a to 30.6.2022.  

Dále tajemník informoval valnou hromadu o proběhlém jednání se zástupci Jihomoravského 

kraje ohledně cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, ze kterého vyplynulo, že kraj má snahu 

projekt podpořit a zájem o jeho dokončení. Nadále se také schází cyklokoordinační komise. Při 

posledním jednání bylo jako hlavní úkol stanoveno zaslání maxima informací Jihomoravskému 

kraji o projektu, aby kraj měl podklady pro rozhodování ohledně finanční podpory pro tento 

projekt v roce 2022. Komise na svém posledním jednání také projednávala reálnou možnost 

návaznosti cyklostezky směrem od Dolních Kounic přes Kupařovice na Pohořelice.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 3A 

VH bere na vědomí informace o aktuálním průběhu projektové přípravy I. a II. etapy 

cyklistické trasy Ivančice-Dolní Kounice. 

 

Usnesení č. 3B 

VH schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové 

dokumentace ze dne 12.9.2019 - "Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická 

trasa Ivančice-Dolní Kounice II. etapa", projektant Ing. Adolf Jebavý, IČ: 64313743. Text 

Dodatku č. 2 je přílohou zápisu. 

 

4. OPRAVA CYKLOSTEZKY OSLAVANY-IVANČICE 

Informace prezentoval tajemník svazku. Kontrolou cyklostezky byly zjištěny desítky trhlin na 

jejím povrchu. Oprava byla firmou COLAS CZ, a.s. vyčíslena na přibližně 40.000 Kč vč. DPH. 

Jelikož není uzavřená smlouva o údržbě cyklostezky, která by řešila finanční závazky mezi 

městy Ivančice a Oslavany a Mikroregionem Ivančicko, je třeba vyzvat obě města k úhradě 

mimořádného členského příspěvku, přičemž na každé město připadne přibližně částka 20 tis. 

korun k pokrytí financování této opravy.    

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje provedení opravy cyklostezky Oslavany-Ivančice dle předložené nabídky 

firmy COLAS CZ, a.s. oblast Jih, provozovna Brno, Tyršova 748, 664 42 Modřice za cenu 

40.264 Kč vč. DPH. Schvaluje mimořádné členské příspěvky městům Ivančice a Oslavany 

ve výši 20.132 Kč k pokrytí financování této opravy a vyzývá je k úhradě do 31.12.2021. 

 

5. ŘEŠENÍ ODPADŮ V MIKROREGIONU IVANČICKO 

Tajemník předložil valné hromadě návrh smlouvy o výpůjčce mezi Mikroregionem a obcemi. 

Všechny odpadové nádoby a velkoobjemové kontejnery, které jsou pořizovány v rámci tohoto 

projektu. se obcím nejprve po dobu pěti let vypůjčí, tedy po dobu udržitelnosti, a poté budou 

do majetku obcí darovány. Dále tajemník předložil vzor předávacího protokolu pro obce, které 

budou nádoby předávat občanům.  
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu mezi Mikroregionem Ivančicko 

(půjčitel, dárce) a obcemi (vypůjčitelé, obdarovaní): Biskoupky, Dolní Kounice, Hlína, 

Ivančice, Kupařovice, Senorady, Němčičky, Nové Bránice. Předmětem smlouvy je 

výpůjčka odpadových nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci odpadů výše 

uvedeným obcím pořízených v rámci projektu „Řešení odpadů v Mikroregionu 

Ivančicko“ (dále jen „projekt“) v souhrnné hodnotě 1 020 048,00 Kč vč. DPH po dobu 

udržitelnosti projektu a následný převod majetku na obce po uplynutí doby udržitelnosti 

projektu. 

 

6. PARTNERSTVÍ K PROJEKTU „ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ROZVOJE 

OBCE“ 

Předsedkyně informovala, že cílem projektu je zapojit veřejnost do rozhodovacích procesů a 

rozvoje obce např. prostřednictvím setkávání. Nejdříve komunikaci s městem Otrokovice 

ohledně projektu zahájilo město Ivančice, Mikroregion Ivančicko se však jako partner může 

zapojit za celý region. Partnerstvím nevznikají žádné finanční závazky. Zda projekt vyjde ještě 

prozatím není jisté. Přínosem projektu by mohla být finanční podpora aktivit, které by se týkaly 

např. veřejného setkávání s občany.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 6 

VH souhlasí s deklarovaným zájmem navázat partnerství pro účely projektu „Zapojení 

veřejnosti do rozvoje obce“ s městem Otrokovice. Smlouva o partnerství bude základem 

pro spolupráci mezi stranami a bude VH předložena ke schválení v případě schválení 

grantu. 

 

7. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

Tajemník svazku stručně přítomné seznámil s výstupy z jednání kontrolního výboru ze dne 

2.8.2021 a doložil zápis o kontrole provedené za 1. pololetí 2021. Při kontrole výbor neshledal 

žádné chyby či nedostatky. K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani připomínky. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 7 

VH bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

 

8. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

Tajemník informoval o počtu výpůjček skákacích hradů a šlapacích aut v sezónně 2021. 

Celkové příjmy jsou cca 10tis. korun. Tyto příjmy jsou plně využity na financování oprav.   

  

9. ZÁVĚR 
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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 82. valnou hromadu v 17.45 hod. ukončila. 

 

V Ivančicích dne 7. října 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 82. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

82. zasedání valné hromady se konalo dne 7. října v Moravských Bránicích (restaurace U Tety, 

Moravské Bránice 4) 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 12. setkání 

starostů DSO. 

3) A) Bere na vědomí informace o aktuálním průběhu projektové přípravy I. a II. etapy 

cyklistické trasy Ivančice-Dolní Kounice. 

B) Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace 

ze dne 12.9.2019 - "Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice-Dolní 

Kounice II. etapa", projektant Ing. Adolf Jebavý, IČ: 64313743. Text Dodatku č. 2 je 

přílohou zápisu. 

4) Schvaluje provedení opravy cyklostezky Oslavany-Ivančice dle předložené nabídky firmy 

COLAS CZ, a.s. oblast Jih, provozovna Brno, Tyršova 748, 664 42 Modřice za cenu 40.264 

Kč vč. DPH. Schvaluje mimořádné členské příspěvky městům Ivančice a Oslavany ve výši 

20.132 Kč k pokrytí financování této opravy a vyzývá je k úhradě do 31.12.2021. 

5) Schvaluje smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu mezi Mikroregionem Ivančicko 

(půjčitel, dárce) a obcemi (vypůjčitelé, obdarovaní): Biskoupky, Dolní Kounice, Hlína, 

Ivančice, Kupařovice, Senorady, Němčičky, Nové Bránice. Předmětem smlouvy je 

výpůjčka odpadových nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci odpadů výše 

uvedeným obcím pořízených v rámci projektu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“ 

(dále jen „projekt“) v souhrnné hodnotě 1 020 048,00 Kč vč. DPH po dobu udržitelnosti 

projektu a následný převod majetku na obce po uplynutí doby udržitelnosti projektu. 

6) Souhlasí s deklarovaným zájmem navázat partnerství pro účely projektu „Zapojení 

veřejnosti do rozvoje obce“ s městem Otrokovice. Smlouva o partnerství bude základem 

pro spolupráci mezi stranami a bude VH předložena ke schválení v případě schválení grantu.  

7) Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

 

V Ivančicích dne 7. 10. 2021 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 

 

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

          Ing. Jan Trecha 


	MIKROREGION IVANČICKO

