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Z   Á   P   I   S 
ze 83. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 16. prosince (čtvrtek) v 16.00 hod. v Nových Bránicích 

(Myslivna, Nové Bránice 150) 

 
 

 

Přítomni – členové VH: Miloš Dostalý, Ing. Radka Formánková, Mgr. Jana Heřmanová, 

Ladislav Horák, Jiří Kališ, Zdeněk Kališ, Dana Prušková, Ing. Jan 

Trecha, Ing. Tereza Hanělová, Ing. Svatopluk Staněk  

 

Nepřítomni: Mgr. Josef Benda, Michal Hledík, Martin Jacko, MVDr. Šárka 

Matoušková 
 

Hosté (funkce): Milan Buček (starosta města Ivančice), 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) Zpráva o činnosti 

3) Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské 

metropolitní oblasti 

4) Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2022 

5) Členský příspěvek pro obce využívající společného pověřence GDPR na rok 2022 

6) Rozpočet na rok 2022 a výhled rozpočtu 2023-2025 

7) Rámcová smlouva o poskytování právních služeb a poradenství při zadávání 

veřejných zakázek na rok 2022 

8) Deklarace dobrovolných svazků obcí: Prosazení strategické meziobecní spolupráce 

ve funkčních mikroregionech 

9) Asociace dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, z.s. 

10) Různé, podněty, rozprava 

11) 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 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 0 1 

 

Usnesení č. 1B 

VH jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Trechu. 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Ing. Bohumil Smutný přednesl zprávu o činnosti Mikroregionu Ivančicko za období říjen - 

prosinec 2021, která je přílohou zápisu. K uvedenému nikdo neměl připomínky. 

  
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti. 

 

3. MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI CYKLISTIKY V 

RÁMCI BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 

Tajemník svazku informoval o proběhlých jednáních s Jihomoravským krajem ohledně 

cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. Na začátku října byly na kraj zaslány veškeré podklady 

k plánované cyklostezce, včetně videa, prezentace a všech projektových záležitostí, které se 

k této akci vztahují. Kraj reagoval návrhem na uzavření memoranda o vzájemné spolupráci v 

oblasti cyklistiky v rámci Brněnské metropolitní oblasti, které Jihomoravský kraj uzavře s 

Mikroregionem Ivančicko, Mikroregionem Šlapanicko, městem Tišnov a městem Kuřim. Na 

základě tohoto memoranda od příštího roku bude Mikroregion Ivančicko mít otevřenou cestu k 

čerpání dotací na dokončení projektové přípravy (dokumentace pro stavební povolení a 

provedení stavby) ve výši 1 mil. Kč. Podrobnosti a podmínky čerpání nejsou prozatím známy.  
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH schvaluje uzavření memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci 

Brněnské metropolitní oblasti mezi Jihomoravským krajem a Mikroregionem Ivančicko, 

městem Kuřim, Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko, městem Tišnov a Časnýřem. 

Návrh memoranda je přílohou zápisu valné hromady. 

 

4. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU IVANČICKO NA ROK 

2022 

Informace prezentoval tajemník svazku. Členský příspěvek byl doposud ve výši 35 Kč. Návrh 

počítá s navýšením o 2 Kč, které odpovídají inflaci, která je predikovaná na rok 2022. Navýšení 

se bohužel nejvíce dotkne členských obcí s největším počtem obyvatel, tedy Ivančic, Oslavan 

a Dolních Kounic. V roce 2022 se však otevře více možností pro aktivity Mikroregionu i díky 

tomu, že Jihomoravský kraj opět obnovuje dotace pro DSO, činnost Mikroregionu tak bude 

moci obcím toto navýšení členského příspěvku alespoň částečně vynahradit. 

Tajemník zároveň vyzval zástupce obcí, aby navrhovali podněty pro aktivity a projekty 

Mikroregionu, o které by měli zájem.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2022 ve výši 37 Kč na občana a stanovuje 

termín úhrady nejpozději do 31.3.2022. 

 

5. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO OBCE VYUŽÍVAJÍCÍ SPOLEČNÉHO 

POVĚŘENCE GDPR NA ROK 2022 

Tajemník informoval, že návrh počítá se stejným nastavením výše příspěvku jako v r. 2021.   

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje členský příspěvek pro obce využívajícího společného pověřence GDPR 

(Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské 

Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady) na rok 2022 ve výši stanovené 

samostatnou přílohou zápisu dle velikosti jednotlivých obcí a stanovuje termín úhrady 

nejpozději do 31.3.2022. 

 

6. ROZPOČET NA ROK 2022 A VÝHLED ROZPOČTU 2023-2025 

Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2025 

obdrželi členové VH v podkladech pro zasedání. Tajemník stručně shrnul položky na straně 

příjmů i výdajů.  

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 
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Usnesení č. 6A 

VH schvaluje předložený návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2022 jako 

schodkový. Schodek je kryt zapojením finančních prostředků na bankovním účtu ve výši 

515.600 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu DSO je paragrafové znění rozpočtu. Schválený 

rozpočet na rok 2022 je přílohou tohoto zápisu. 

 

Usnesení č. 6B 

VH schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025. 

 

7. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB A 

PORADENSTVÍ PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ROK 2022 

Tajemník prezentoval návrh rámcové smlouvy pro advokátku Mgr. et Mgr. Veroniku Maxovou 

na rok 2022. S touto advokátkou členské obce Mikroregionu a samotný Mikroregion Ivančicko 

dlouhodobě spolupracují a využívají advokátních služeb. Také pro rok 2022 je záměrem 

prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko tyto služby poskytovat členským obcím. 

V předloženém sazebníku pro rok 2022 dochází k navýšení cen některých právních služeb 

z důvodu všeobecné inflace. Stále však jde o zachování nižší cenové úrovně, než kdyby obce 

či samotný Mikroregion, potřebné služby objednávaly u komerčních advokátů.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 7A 

VH schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb a poradenství při 

zadávání veřejných zakázek na rok 2022 s advokátkou Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou, 

se sídlem: Vídeňská 246/33, 639 00 Brno, IČ 04113748.  

 

Usnesení č. 7B 

VH dále schvaluje předložený sazebník úhrad za poskytování právních služeb a 

poradenství při zadávání veřejných zakázek na rok 2022, který je přílohou rámcové 

smlouvy, a dle kterého bude objednané poradenství fakturováno členským obcím DSO. 

 

8. DEKLARACE DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ: PROSAZENÍ 

STRATEGICKÉ MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE VE FUNKČNÍCH 

MIKROREGIONECH 

Informace prezentoval tajemník svazku. Mikroregiony jsou sice pevně legislativně zakotveny, 

avšak zároveň se dlouhodobě potýkají s organizační a finanční nestabilitou. Současná právní 

úprava meziobecní spolupráce má své limity, což se zatím nepodařilo legislativně změnit. 

Hlavní myšlenou deklarace je najít řešení toho stavu.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH schvaluje Deklaraci dobrovolných svazků obcí ČR a pověřuje předsedkyni DSO k 

podpisu Deklarace. Deklarace je přílohou zápisu valné hromady. 
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9. ASOCIACE DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE, Z.S. 

Informace prezentoval tajemník svazku. První asociace vznikla ve Středočeském kraji, kde se 

již stala partnerem pro kraj, který následně začal tamní DSO více podporovat. Podobně vznikají 

asociace dobrovolných svazků i v dalších krajích. Cílem asociace je posílení vyjednávací 

pozice vůči kraji, stabilizovat systém spolufinancování, iniciovat setkávání DSO, výměnu 

informací, zkušeností a dobré praxe, vytvářet podmínky pro další vzdělávání a rozvoj DSO a 

další. Již projevilo zájem se zapojit celkem 198 obcí Jihomoravského kraje. Následně proběhla 

diskuze ohledně reálných přínosů této asociace a jejich organizačních a funkčních záležitostech.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 9A 

VH souhlasí se záměrem založení Asociace dobrovolných svazků obcí Jihomoravského 

kraje, z.s. 

 

Usnesení č. 9B 

VH souhlasí, aby se Mikroregion Ivančicko stal jedním ze zakládajících členů Asociace 

dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, z.s. a zároveň deleguje jako svého 

zástupce v Asociaci dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, z.s. tajemníka 

svazku Ing. Bohumila Smutného a pověřuje ho k úkonům nutným k založení a fungování 

Asociace dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, z.s. 

 

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, tajemník seznámil valnou hromadu s navrženým 

plánem inventur a vyzval přítomné členy valné hromady ke jmenným návrhům na ustanovení 

inventarizační komise, jejíž členové budou pověřeni úkoly provedení fyzické a dokladové 

inventury. Navrženi valnou hromadou byli tito členové: Zdeněk Kališ - Nové Bránice (předseda 

komise), Miloš Dostalý - Hlína, Dana Prušková - Senorady.  

K návrhům neměl nikdo námitky, proto předsedkyně svazku nechala hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 10 0 0 

 

Usnesení č. 10 

VH schvaluje odpisový plán majetku, plán provedení inventur a složení inventarizační 

komise dle předloženého návrhu. Členové: Zdeněk Kališ (předseda komise), Miloš 

Dostalý, Dana Prušková. VH se dále obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při 

fyzickém zjištění stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO 

Mikroregion Ivančicko.  

 

Tajemník dále informoval, že již dochází tištěné mapy Mikroregionu Ivančicko. S dotiskem by 

také zároveň došlo k jejich aktualizaci. Dotisk však prozatím není finančně zajištěn. Možností 

je financování díky sponzoringu nebo např. prostřednictvím dotace z Nadace ČEZ. Cena mapy 

se odvíjí od počtu výtisků, začíná na cca 30 Kč/kus. Následně proběhla diskuze ohledně podoby 

mapy a jejího případného zpoplatnění.  
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Milan Buček, starosta města Ivančice, požádal o slovo k některým bodům programu. Ohledně 

cyklotras doporučil na základě zkušenosti města Ivančice ostatním obcím upravovat některé 

stezky např. formou mlatových cest. Takto upravené cesty vyhovují pěším i cyklistům, jde o 

ekonomicky nenáročné a rychlé řešení.        

Ohledně skákacího hradu dává starosta podnět k zamyšlení, zda nepořídit ke skákacímu hradu 

také přívěs, což by usnadnilo jeho manipulaci při převozu.  

Největší úlohu Mikroregionu pro město Ivančice vidí ve společném tlaku obcí na Jihomoravský 

kraj v některých otázkách, jako je např. rekonstrukce silnice II/152 mezi Ivančicemi a 

Moravskými Bránicemi. V současné době došlo také obcím ze strany společnosti KORDIS 

k 100% navýšení úhrad za dopravní obslužnost. Z následující diskuze vzešel návrh na vytvoření 

deklarace či společného prohlášení za Mikroregion Ivančicko ve vztahu k tomuto navýšení. 

Návrhem bylo také ve věci společného prohlášení oslovit další mikroregiony.  

 

11. 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 83. valnou hromadu v 18.45 hod. ukončila. 

 

V Ivančicích dne 16. prosince 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 83. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

83. zasedání valné hromady se konalo dne 16. prosince v Nových Bránicích 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. 

3) Schvaluje uzavření memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské 

metropolitní oblasti mezi Jihomoravským krajem a Mikroregionem Ivančicko, městem 

Kuřim, Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko, městem Tišnov a Časnýřem. Návrh 

memoranda je přílohou zápisu valné hromady. 

4) Schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2022 ve výši 37,- Kč na občana a stanovuje termín 

úhrady nejpozději do 31.3.2022. 

5) Schvaluje členský příspěvek pro obce využívajícího společného pověřence GDPR 

(Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské 

Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady) na rok 2022 ve výši stanovené 

samostatnou přílohou zápisu dle velikosti jednotlivých obcí a stanovuje termín úhrady 

nejpozději do 31.3.2022. 

6) A) Schvaluje předložený návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2022 jako 

schodkový. Schodek je kryt zapojením finančních prostředků na bankovním účtu ve výši 

515.600 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu DSO je paragrafové znění rozpočtu. Schválený 

rozpočet na rok 2022 je přílohou tohoto zápisu. 

B) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025. 

7) A) Schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb a poradenství při zadávání 

veřejných zakázek na rok 2022 s advokátkou Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou, se sídlem: 

Vídeňská 246/33, 639 00 Brno, IČ 04113748.  

B) Valná hromada dále schvaluje předložený sazebník úhrad za poskytování právních služeb 

a poradenství při zadávání veřejných zakázek na rok 2022, který je přílohou rámcové 

smlouvy, a dle kterého bude objednané poradenství fakturováno členským obcím DSO. 

8) Schvaluje Deklaraci dobrovolných svazků obcí ČR a pověřuje předsedkyni DSO k podpisu 

Deklarace. Deklarace je přílohou zápisu valné hromady. 

9) A)   Souhlasí se záměrem založení Asociace dobrovolných svazků obcí Jihomoravského 

kraje, z.s. 

B) Souhlasí, aby se Mikroregion Ivančicko stal jedním ze zakládajících členů Asociace 

dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, z.s. a zároveň deleguje jako svého 

zástupce v Asociaci dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, z.s. tajemníka svazku 

Ing. Bohumila Smutného a pověřuje ho k úkonům nutným k založení a fungování Asociace 

dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, z.s. 
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10) Schvaluje plán provedení inventur a složení inventarizační komise dle předloženého 

návrhu. Členové: Zdeněk Kališ (předseda komise), Miloš Dostalý, Dana Prušková. VH se 

dále obrací na členské obce o poskytnutí součinnosti při fyzickém 

zjištění stavu majetku umístěného v obcích, který je vlastnictvím DSO Mikroregion 

Ivančicko.  

 

V Ivančicích dne 16.12.2021 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 

 

 

 

 

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

     Ing. Jan Trecha 


	MIKROREGION IVANČICKO

