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Z   Á   P   I   S 
ze 77. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 23. června 2020 (úterý) v 16.00 hod. v Kupařovicích 

v budově Obecního úřadu (Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice) 
 

 
 

 

Přítomni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Miloš Dostalý, Ing. Radka Formánková, Milan 

Hamala, Ing. Tereza Hanělová, Mgr. Jana Heřmanová, Michal 

Hledík, Mgr. Naděžda Chajmová, Ing. Jan Trecha, Zdeněk Kališ, 

Dana Prušková, Ing. Svatopluk Staněk,  

 

Omluveni – členové VH: Martin Jacko, MVDr. Šárka Matoušková  

 

Nepřítomni: - 
 

Hosté (funkce): Milan Buček (starosta města Ivančice), Jiří Dvořák (místostarosta 

obce Kupařovice), Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves), 

Miloslav Kavka (manažer Místní akční skupiny Brána Brněnska, 

z.s.), Mgr. Jaroslav Šlechta (SMO – expert pro komunikaci 

v území) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Odborný pracovník CSS: Jitka Živná 

 

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. Zpráva inventarizační komise 

4. Účetní závěrka za rok 2019 

5. Závěrečný účet za rok 2019 

6. Darovací smlouvy pro obce z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora obcí 

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2020“ 

7. Členský příspěvek pro MAS Brána Brněnska, z.s. 

8. Regiontour 2021 

9. Vydání stolních kalendářů na rok 2021 
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10. Dohody o provedení práce na činnosti pro Mikroregion Ivančicko 

11. Různé, podněty, rozprava 

12. 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. 

 

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 leden až červen 2020, která je přílohou zápisu. K uvedenému nikdo 

neměl připomínky. Mgr. Bc. Marek Sigmund následně prezentoval informace o aktuální 

činnosti pověřence GDPR. Dále v rámci tohoto bodu Jitka Živná prezentovala výstupy projektu 

„Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“. Na závěr tohoto bodu předala 

předsedkyně slovo manažerovi MAS Brána Brněnska Miloslavu Kavkovi, který informoval o 

dosavadní činnosti a přípravě MAS Brána Brněnska na nadcházející programové období 2021-

2027. Zároveň požádal, aby zastupitelstva členských obcí MRI nejpozději do poloviny září 

projednala zařazení území obce do územní působnosti MAS Brána Brněnska na programové 

období 2021-2027. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 
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Usnesení č. 2 

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

9. setkání starostů DSO. 

 

3. ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Tajemník přednesl obsah zprávy inventarizační komise, která působila ve složení: předseda 

Zdeněk Kališ, Ing. Petr Koťara, Mgr. Naděžda Chajmová. Provedenou inventurou nebyly 

zjištěny žádné rozdíly nebo nesrovnalosti. Inventarizační zprávu obdrželi členové valné 

hromady předem v podkladových materiálech. K prezentované zprávě inventarizační komise 

nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.    

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 3 

VH schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2019. 

 

4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019 

Tajemník svazku seznámil přítomné s účetní závěrkou za účetní období 2019. 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, nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 

 

5. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Tajemník svazku informoval, že návrh závěrečného účtu za rok 2019 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 2019 bez výhrad. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 5 

VH schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2019, a to bez výhrad. 

 

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

PROJEKTU „PODPORA OBCÍ MIKROREGIONU IVANČICKO A 

SPOLEČNÉ AKTIVITY 2020“ 

Tajemník předložil VH návrh darovací smlouvy pro obce Mělčany, Moravské Bránice, 

Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice a Senorady ve výši 56.000 Kč na individuální projekty dle 

podaných žádostí, které budou financované z příspěvku Nadace ČEZ v rámci projektu 

„Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2020“. Vzor darovací smlouvy 
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členové VH zároveň obdrželi v podkladech pro dnešní zasedání. Tajemník upozornil, že oproti 

předchozím letům nevznikají uznatelné výdaje již dnem podáním žádosti Mikroregionu na 

Nadaci ČEZ, ale až po úspěšné kontrole ze strany Nadace ČEZ a potvrzením statutárního 

zástupce. V případě tohoto projektu vzniknou uznatelné výdaje od 1. července 2020. Dále 

tajemník informoval o potřebné propagaci a publicitě jednotlivých projektů. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 6 

VH schvaluje darovací smlouvy pro obce Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová 

Ves, Nové Bránice, Senorady ve výši 56.000 Kč na individuální projekty dle podaných 

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

obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2020“. 

 

7. 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 25.2.2020 členský příspěvek ve stejné výši jako v předchozích 

letech, tj. 3 Kč/obyvatele. Splatnost příspěvku je 31.7.2020. Na základě toho budou členské 

obce, které poskytly své území MAS Brána Brněnska, následně Mikroregionem Ivančicko 

vyzvány k úhradě mimořádného členského příspěvku. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 7 

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

hromady spolku ze dne 25.2.2020 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.: Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, 

Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice a Oslavany ve výši stanovené dle 

výpočtu MAS Brána Brněnska z.s. v termínu do 24.07.2020. 

 

8. REGIONTOUR 2021 

Informace prezentovala předsedkyně SV. Regiontour se již více než jako nástroj pro propagaci 

Mikroregionu stal platformou pro navazování nových kontaktů a setkávání. Tím vyvstává, 

především vzhledem k nákladům, otázka efektivity takové akce. Zástupci Mikroregionu 

Ivančicko a měst Oslavany a Ivančice se na posledním setkání dohodli prozatím přihlášku na 

následující ročník nepodat. Milan Buček otevřel diskuzi ohledně jiných a efektivnějších variant 

propagace, navrhuje propagovat Mikroregion Ivančicko především na hlavních místních 

kulturních a společenských akcích.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 8 

VH bere na vědomí výstupy jednání zástupců měst Ivančice, Oslavany a Mikroregionu 

Ivančicko k možné účasti v rámci společné expozice Mikroregionu Ivančicko na 

mezinárodním veletrhu turistických možností Regiontour 2021. Do 30.6.2020 přihláška 
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k účasti podána nebude, o dalším postupu bude rozhodnuto následně dle vývoje celkové 

situace a výstupů dalšího jednání mezi zástupci Mikroregionu Ivančicko, městy Ivančice 

a Oslavany. 

 

9. VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2021 

Tajemník navrhl vzhledem k oblibě a tradici i pro příští rok pokračovat v tisku stolních 

kalendářů. Otevřel zároveň diskuzi ohledně tematického zaměření kalendáře 2021. Milan 

Buček navrhuje namísto současného čtrnáctidenního formátu zvolit týdenní, tak aby zbylo více 

místa pro fotografie obcí. Tajemník upozornil, že s tím dojde k navýšení nákladů a navrhuje 

nejdříve provést průzkum trhu a zpracovat kalkulaci pro jednotlivé formáty kalendáře. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2021 (dále jen 

„kalendáře“) s tematickým zaměřením „zajímavosti a novinky z obcí“. 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. září 2020. 

 

10. DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE NA ČINNOSTI PRO MIKROREGION 

IVANČICKO 

Informace prezentovala předsedkyně správního výboru. Člen správního výboru Ing. Petr 

Koťara se dobrovolně věnoval 3D tisku ochranných štítů v souvislosti s šířením nemoci Covid-

19, které byly následně bezplatně distribuovány. Část nákladů na potřebný materiál financoval 

ze svých zdrojů. Z toho důvodu došlo k návrhu finanční odměny, jež by alespoň částečně 

kompenzovala výdaje, které z vlastních zdrojů vynaložil.  

 Stejně tak došlo k návrhu na finanční odměnu pro účetní svazku, a to z důvodu navýšení 

objemu práce v důsledku přípravy účetní závěrky, dokončování kompletní inventarizace 

majetku, daňového přiznání a přípravy podkladů pro závěrečný přezkum hospodaření DSO, 

která probíhala korespondenční formou, neboť vše bylo nutné dodat elektronicky. 

 Návrh dohod o provedení práce na činnosti pro Mikroregion Ivančicko je součástí 

tohoto zápisu.  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 10 

VH schvaluje dohody o provedení práce na činnosti pro MR Ivančicko (pro účetní DSO 

a člena správního výboru) dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu. 

 

11. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

Tajemník informoval o proběhlém jednání se zástupcem Rádia ČAS, které nabízí obcím 

prezentaci v rámci programu „Cestujeme po České zemi“. Má informovat posluchače, kam 

všude si mohou zajet na dovolenou a proč by tam měli jet. Vysílat se bude po celé Moravě. 

Minimální varianta, která obsahuje 5 dílů pořadu (každý díl trvá 2 minuty), stojí celkem 15.000 

Kč, tzn. 3.000 Kč/jeden díl. Již se ozvaly tři obce a jeden soukromí subjekt se zájmem využít 

tuto formu propagace. Jedna obec se tedy může ještě zapojit. 
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Tajemník dále informoval, že se strany Jihomoravského kraje jsou vzhledem k současné 

situaci pozastaveny dotace. Z hlediska Mikroregionu Ivančicko to bohužel znamená i dočasné 

ovlivnění projektové přípravy cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice, kdy letos bylo zažádáno o 

dotaci na přípravu DSP pro 1. etapu této cyklostezky. Bez těchto zdrojů nebude možné tuto 

přípravu zatím zahájit a jiné finanční zdroje bohužel k dispozici nyní nejsou. 

 

12. ZÁVĚR 

Předsedkyně 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 77. valnou hromadu v 19.00 hod. ukončila. 

 

V Ivančicích dne 23. června 2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 
předsedkyně 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 77. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

77. zasedání valné hromady se konalo dne 23. června 2020 v Kupařovicích (v budově Obecního 

úřadu Kupařovice – společenský sál) 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 9. setkání 

starostů DSO. 

3) Schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2019. 

4) Schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 

5) Schvaluje závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko za rok 2019, a to bez výhrad. 

6) Schvaluje darovací smlouvy pro obce Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, 

Nové Bránice, Senorady ve výši 56.000 Kč na individuální projekty dle podaných žádostí, 

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

Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2020“. 

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

hromady spolku ze dne 25.2.2020 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.: Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, 

Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice a Oslavany ve výši stanovené dle 

výpočtu MAS Brána Brněnska z.s. v termínu do 24.07.2020. 

8) Bere na vědomí výstupy jednání zástupců měst Ivančice, Oslavany a Mikroregionu 

Ivančicko k možné účasti v rámci společné expozice Mikroregionu Ivančicko na 

mezinárodním veletrhu turistických možností Regiontour 2021. Do 30.6. 2020 přihláška 

k účasti podána nebude, o dalším postupu bude rozhodnuto následně dle vývoje celkové 

situace a výstupů dalšího jednání mezi zástupci Mikroregionu Ivančicko, městy Ivančice a 

Oslavany. 

9) Schvaluje vydání stolních kalendářů MR Ivančicko na rok 2021 (dále jen „kalendáře“) 

s tematickým zaměřením „zajímavosti a novinky z obcí“. 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. září 2020. 

10) Schvaluje dohody o provedení práce na činnosti pro MR Ivančicko (pro účetní DSO a člena 

správního výboru) dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu. 

 
V Ivančicích dne 23.06.2020 
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Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předsedkyně správního výboru svazku 

 

Ověřil: 

 

 

……………………………………… 

 Ing. Jan Trecha 


