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Z   Á   P   I   S 
ze 79. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 15. prosince 2020 (úterý) v 16.00 hod. v Ketkovicích 

v budově Pohostinství na návsi aneb Zájezdný hostinec u Mohelských 

(Ketkovice č. 37, 664 91 Ivančice, společenský sál restaurace). 

 
 

 

Přítomni – členové VH: Mgr. Josef Benda, Martin Jacko, Ing. Miroslav Pacholík, Mgr. 

Jana Heřmanová, MVDr. Šárka Matoušková, Jiří Dvořák, Ing. 

Jan Trecha, Tereza Hanělová, Mgr. Naděžda Chajmová, Zdeněk 

Kališ, Ing. Svatopluk Staněk, Bc. Oldřich Krištof  

 

Omluveni – členové VH: Ing. Petr Koťara,  

 

Nepřítomni: Michal Hledík 
 

Hosté (funkce): Ladislav Horák (starosta obce Nová Ves), Dana Prušková 

(starostka obce Senorady) 
 

Tajemník:  Ing. Bohumil Smutný 

 

Zapisovatel: Jitka Živná 

 

Pověřenec GDPR:  Mgr. Bc. Marek Sigmund 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1)   Zahájení 

2)   Zpráva o činnosti Centra společných služeb 

3)   Podání přihlášky k účasti na projektu Svazu měst a obcí ČR Obce a lokální ekonomika 

4)   Řádný členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko na rok 2021 

5)   Členský příspěvek pro obce využívající společného pověřence GDPR na rok 2021 

6)   Rozpočet na rok 2021 a výhled rozpočtu 2022–2024 

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

       zakázek na rok 2021 

8)   Zpráva kontrolního výboru 

9)   Různé, podněty, rozprava 

10) 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. ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 
 

Manažer Mikroregionu Ivančicko a pracovník CSS Ing. Bohumil Smutný informoval všechny 

přítomné zástupce obcí o činnosti CSS za uplynulé období (říjen – prosinec 2020). Zpráva o 

činnosti CSS je přílohou tohoto zápisu. 

Dále pověřenec GDPR Mgr. Bc. Marek Sigmund dále informoval o aktualitách v této oblasti, 

podal informace také o fungování v obcích nebo školských zařízeních a zdůraznil možnost 

konzultací a právního poradenství.  
 

Usnesení č. 2 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb. 

 

 

 

3. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA PROJEKTU SVAZU MĚST A OBCÍ ČR 

OBCE A LOKÁLNÍ EKONOMIKA 

Svaz měst a obcí ČR oslovilo CSS s informací ohledně dalšího připravovaného projektu SMO 

ČR – Obce a lokální ekonomika (OLEK). Na základě dodaných informací zpracoval manažer 

Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný přihlášku k účasti na projektu, kterou v tomto bodě 

kompletně prezentoval. Přihláška byla zástupcům obcí také předem zaslána v podkladech pro 
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valnou hromadu k nastudování. K této přihlášce nikdo žádné dotazy ani připomínky neměl, 

proto předsedkyně nechala hlasovat o návrhu usnesení. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 11 1 0 

  

Usnesení č. 3 

VH schvaluje podání přihlášky k účasti na projektu Svazu měst a obcí ČR – Obce a lokální 

ekonomika. 

 

 

4. ŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU IVANČICKO NA ROK 

2021 

Tajemník svazku přítomné informoval, že návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko je sestaven 

tak, aby nedošlo k žádnému navyšování řádných členských příspěvků na rok 2021 a jeho výše 

zůstala stejná jako v roce 2020, tedy 35,- Kč/obyvatele/rok. 

Poté předsedkyně nechala hlasovat o předloženém návrhu. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 4 

VH schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2021 ve výši 35,- Kč na občana a stanovuje 

termín úhrady nejpozději do 31.3.2021. 

 

 

5. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO OBCE VYUŽÍVAJÍCÍ SPOLEČNÉHO 

POVĚŘENCE GDPR NA ROK 2021 

 

Tajemník informoval, že stejně jako u řádného členského příspěvku, tak ani u příspěvku na 

služby pověřence GDPR nedojde v roce 2021 k jeho navýšení. Členský příspěvek bude splatný 

na základě doručené výzvy ze strany Mikroregionu, a to nejpozději do 31.3.2021. Dle navržené 

kalkulace, budou těmito příspěvky pokryly mzdové výdaje, cestovní náhrady a kancelářské 

potřeby pověřence v plném rozsahu. 

O předloženém návrhu nechala předsedkyně hlasovat s tímto výsledkem. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 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 2021 ve výši stanovené 

samostatnou přílohou zápisu dle velikosti jednotlivých obcí a stanovuje termín úhrady 

nejpozději do 31.3.2021. 
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6. ROZPOČET NA ROK 2021 A VÝHLED ROZPOČTU 2022-2024 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021 a dále rozpočtovým výhledem na 

roky 2022-2024 dle přílohy. Návrh rozpočtu byl ve stanovené lhůtě vyvěšen na kamenných a 

elektronických úředních deskách členských obcí. Na tvorbě rozpočtu pracoval manažer Ing. 

Smutný s účetní svazku M. Procházkovou a vycházeli z následujících předpokladů: 

• Rozpočet je navrhován jako schodkový, kde do hospodaření budou zapojeny finanční 

prostředky na bankovním účtu ve výši 591.200,- Kč. 

• Závaznými ukazateli je paragrafové znění rozpočtu. 

• Pracovní úvazky a výše mezd pověřence i manažera zůstanou zachovány ve stejné výši 

jako doposud, v návrhu rozpočtu jsou mzdové výdaje plně financovány z vlastních 

zdrojů (resp. v případě pověřence také z příjmů poskytovaných služeb příspěvkovým 

organizacím). 

• Řádný členský příspěvek od obcí na obyvatele zůstává ve stejné výši jako v roce 2020, 

tedy 35,- Kč. 

• Nezměněn zůstává také členský příspěvek pro obce využívající pověřence GDPR dle 

modelu předloženém a schváleném valnou hromadou. 

• Struktura rozpočtu zůstává obdobná jako předešlé roky, zahrnuje kromě manažera a 

pověřence mzdové výdaje na účetní, dále běžné další položky jako nájem kanceláře, 

cestovní příkazy, občerstvení, apod.  

• Ostatní výdaje budou financovány z poskytnutých dotací (Nadace ČEZ, JmK – tyto 

nejsou však v době schvalování rozpočtu známy). 

K rozpočtu nevznesl nikdo žádné námitky ani připomínky. Předsedkyně proto nechala o 

rozpočtu a rozpočtovém výhledu hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 6A 

VH schvaluje předložený návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2021 jako 

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

591.200,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu DSO je paragrafové znění rozpočtu. 

Schválený rozpočet na rok 2021 je přílohou tohoto zápisu. 

 

 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 6B 

VH schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. 

 

7. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB A 

PORADENSTVÍ PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ROK 2021 

 

Tajemník přítomným předložil návrh Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb a 

poradenství při zadávání veřejných zakázek s Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou. 
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Plnění zůstává ve výši 200.000,- Kč/rok, což je limit pro zakázky malého rozsahu. Návrhem je 

zadat tuto VZMR napřímo z důvodu kladných zkušeností členských obcí, dlouhodobé 

spolupráce s advokátkou a jejím znalostem prostředí členských obcí a jejich řešené právní 

problematiky.  

 

K uvedenému návrhu neměl nikdo připomínky. 

 

Předsedkyně nechala o předloženém návrhu Rámcové smlouvy hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 7A 

VH schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb a poradenství při 

zadávání veřejných zakázek s advokátkou Mgr. et Mgr. Veronikou Maxovou, se sídlem: 

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

 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 7B 

Valná hromada dále schvaluje předložený sazebník úhrad za poskytování právních služeb 

a poradenství při zadávání veřejných zakázek, který je přílohou rámcové smlouvy, a dle 

kterého bude objednané poradenství fakturováno členským obcím DSO. 

 

 

8. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

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

23.07.2020 a doložil zápis o kontrole provedené za 1. pololetí 2020. Při kontrole výbor 

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

připomínky. 

Dále informoval o proběhlém průběžném přezkumu hospodaření DSO z Jihomoravského 

kraje dne 5.12.2019 s konstatováním, že při průběžném přezkumu nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. K uvedenému neměl nikdo žádné námitky ani připomínky. 

 

Usnesení č. 8 

VH bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 23.7.2020 za provedenou kontrolu 

činnosti a hospodaření DSO v 1. pololetí 2020. 

 

 

 

9. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

• VYDÁNÍ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2021 

Tajemník svazku přítomné informoval, že hotové kalendáře pro rok 2021 budou dodány do 

konce týdne, tedy do pátku 18.12.2020 a osobně rozvezeny po obcích. 
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• DOTAZNÍK SMO ČR:  

Tajemník Ing. Smutný informoval, že nás 4.12.2020 oslovil Svaz měst a obcí ČR s žádostí o 

vyplnění krátkého dotazníku obcemi na téma „Koronavirová opatření v městech a obcích ČR“. 

Vybráno a osloveno bylo 5 obcí (požadované minimum byly 2), odstupňovaných dle velikosti 

obce a počtu obyvatel: 

• Obec Němčičky  Tereza Hanělová  cca 300 obyvatel 

• Obec Ketkovice  Šárka Matoušková  cca 600 obyvatel 

• Obec Moravské Bránice Kamil Ferda   cca 1000 obyvatel 

• Město Dolní Kounice  Radka Formánková  cca 2400 obyvatel 

• Město Oslavany  Svaťa    cca 4600 obyvatel 

 

• UZAVŘENÍ DPP S ÚČETNÍ M. PROCHÁZKOVOU 

Předsedkyně a manažer navrhli valné hromadě ke schválení dohodu o provedení práce s účetní 

MR Ivančicko paní Magdalenou Procházkovou za zvýšený objem ekonomicko-

administrativních činností ke konci roku, které provádí nad rámec své běžné činnosti.  Nikdo 

žádný další návrh ani námitku neměl. 

Předsedkyně nechala o předloženém návrhu odměny hlasovat. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování 12 0 0 

 

Usnesení č. 9 

VH schvaluje uzavření DPP s účetní DSO Magdalenou Procházkovou za měsíc prosinec 2020 

ve výši 3.500,- Kč. 

 

 

• PROSBA PANÍ STAROTKY SENORAD DANY PRUŠKOVÉ  

Starostka obce Senorady informovala valnou hromadu, že v průběhu roku 2021 budou probíhat 

v obci a v části vedoucí do údolí řeky Oslavy stavební práce na výstavbě kanalizace a ČOV. 

Informace je valné hromadě sdělována z důvodu toho, že v lokalitě je velká frekvence turistů a 

cyklistů. Poskytnuty obcím byly informačním letáky, žádány jsou zejména okolní obce o šíření 

těchto informací.  

 

10. 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. 

 

 

Všem přítomným poděkovala za účast a 79. valné hromadě Mikroregionu Ivančicko a popřála 

všem krásné Vánoce, klid a pohodu, lásku a lepší časy bez koronaviru. V 17.30 hod. VH 

ukončila. 

 

 

V Ivančicích dne 16. prosince 2020 
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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: Jitka Živná 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í  

ze 79. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

79. zasedání valné hromady se konalo dne 15. prosince 2020 v Ketkovicích v budově 

Pohostinství na návsi aneb Zájezdný hostinec u Mohelských (Ketkovice č. 37, 664 91 Ivančice, 

společenský sál restaurace). 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) Schvaluje program zasedání, ověřovatelem jmenuje Ing. Jana Trechu. 

2) Bere na vědomí zprávu o činnosti Centra společných služeb. 

3) Schvaluje podání přihlášky k účasti na projektu Svazu měst a obcí ČR – Obce a lokální 

ekonomika. 

4) Schvaluje řádný členský příspěvek na rok 2021 ve výši 35,- Kč na občana a stanovuje 

termín úhrady nejpozději do 31.3.2021. 

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 2021 ve výši stanovené 

samostatnou přílohou zápisu dle velikosti jednotlivých obcí a stanovuje termín úhrady 

nejpozději do 31.3.2021. 

6) A) Schvaluje předložený návrh rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2021 jako 

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

výši 591.200,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu DSO je paragrafové znění rozpočtu. 

Schválený rozpočet na rok 2021 je přílohou tohoto zápisu. 

B) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. 

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

zadávání veřejných zakázek 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, který je přílohou rámcové 

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

8) Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 23.7.2020 za provedenou kontrolu 

činnosti a hospodaření DSO v 1. pololetí 2020. 

 

V Ivančicích dne 16.12.2020 

 

 

 

 

Mgr. Jana H E Ř M A N O V Á 

předseda správního výboru svazku 
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Ověřil: 

 

                  ……………………………………… 

   Ing. Jan Trecha 


